
 املوسوعة العربية لفلسفات الرتبية  
                    

 
 
 
 
 

 الرتبية التحليلية
 

 
 

 د. سعيد إمساعيل على                                    

 أستاذ أصول الرتبية جبامعة عني مشس

 
 
 
 
 
 ـٕٕٕٓ
 
 



2 

 

 
 

 بطاقة فهرسة                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م0200

 

 

 

 سعيد إمساعيل علي،

 وعة العربية لفلسفات الرتبيةاملوس

 الرتبية التحليلية،

 القاهرة،

 م.2222 



3 

 

 

 
 ِفْيِرُس الُمحَتوَياِت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .........................الصفحةالموضوع....................................................
 ٙ.................................مقدمػػة.....................................................

 ٛالفصؿ األوؿ: الروح العممية تغزو الفكر الفمسفى............................................
 ٜ.........................................................................حقيقة الروح العممية

 ٔٔ.......................................................تزاوج التقدـ العممى مع حركة الفمسفة
 ٕٔ.......................................................................سيادة العمـ التطبيقى

 ٙٔ.......................................................ة العمـ والفمسفة العمميةالفمسفة وفمسف
 ٕٓ.........................................................الطابع التجريبى لمفمسفة اإلنجميزية

 ٕ٘..........................................................................غزوة مثالية أولى
 ٕٛ..........................................................................غزوة مثالية ثانية

 ٜٕ........................................................................عودة إلى التجريبية
 ٕٖ......................................................................نشأة الفمسفة التحميمية

 ٖٙ................................................................................لبنات أولى
 ٗٙ................................................................................جماعة فينا

 ٔٚ.......................................................يؿالفصؿ الثانى: معالـ فمسفة التحم
 ٖٚ..............................................................................ميمة الفمسفة

 ٛٚ..............................................................................معنى التحميؿ
 ٙٛ.........................................................................فيزيقادحض الميتا

 ٜٛ............................................................................التحميؿ المغوى
 ٛٓٔ.........................................................................التحميؿ المنطقى

 ٚٔٔ............................................................................قضية المعنى
 ٕٗٔ..............................................................الفصؿ الثالث: رؤى تربوية

 ٕ٘ٔ......................................................المنيج التحميمى فى المجاؿ التربوى 



4 

 

 ٕٖٔ.......................................................................ميمة فمسفة التربية

  ٖٚٔ.................................................... التفمسؼ(( التربوية إلى )الفمسفةمف )

 ٓ٘ٔ...............................................................................لغة التربية
 ٙ٘ٔ............................................................................أىداؼ التربية

 ٙٙٔ.........................................................................الجدوى التعميمية
 ٔٚٔ..................................................................................العممية

 ٜٚٔ............................................................................التربية القيمية
 ٖٜٔ.........................................................................النظرية التربوية 

 ٕٓٓ...................................................................بعض المفاىيـ التربوية
 ٕٚٓ....................................................الفصؿ الرابع: نموذجاف لمفكَرى تحميؿ

 ٕٛٓ.................................التجاه التحميمى فى فكر الدكتور زكى نجيب محمود -أولً 
  ٕٛٓ..................................................................................التوجو

  ٕٚٔ................................................................................العقالنية

  ٕٕٓ..........................................................................تحرير اإلنساف
  ٕٕٗ................................................................................أزمة القيـ

 ٖٕٓ...........................................................................الفردية والتفرد
 ٖٖٕ......................................................................منشودةثورة تعميمية 

 ٖٕٛ.......................................................................برتراند رسؿ -اثانيً 
 ٖٕٛ..................................................................................التوجو

 ٕٔٗ...........................................................................مكانة اإلنساف
 ٕٙٗ...........................................................................أىداؼ التربية

 ٕٓ٘........................................................................؟لمف نربى األبناء

 ٕٕ٘............................................................................تعميـ الفمسفة

 ٕٛ٘............................................................................التربية بالحب

 ٕٓٙ..................................................................التربية والمجتمع العممى
 ٕٔٙ..................................................................التحميؿ فى الفكر والمغة

 ٖٕٙ...........................................................................القيـ واألخالؽ
 
 



5 

 

 ٕٓٚ.....................................ه التحميمى فى التربية العربيةالفصؿ الخامس: االتجا
 ٕٔٚ....................................................................الرسائؿ العممية -أولً 
 ٕٚٛ........................................................................المترجمات -اثانيً 

 ٜٕٔ..................................................................بحوث ودراسات  -اثالثً 

 ٖٖٓ..............................................................................رؤية نقدية
 ٜٖٓ..................................................................................مراجػػع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الموسوعة العربية لفمسفات )مف  المجمد السادسأقدرنا عمى إنجاز  الحمد هلل الذى        
 .(التربية التحميمية)..وىو عف (التربية

 ودوًنا عف سائر فمسفة التربية األخرى، سواء التى كتبنا عنيا، أو التى ندعو المولى         

أف ُيقدرنا عمى الكتابة فييا، فإف التربية التحميمية ربما تعد األولى التى شاءت الظروؼ أف نطالع 
أسيسية األولى مف خالؿ المحاضرات التى أسعدتنى الظروؼ فى تمقييا عمى يد صفحاتيا الت

 نجيب محمود ، أال وىو الدكتور زكىالمبشر بيذا االتجاه في مصر وفي العالـ العربي
، فى قسـ الفمسفة ـٜٙ٘ٔ/ـٜٙ٘ٔبدًءا مف الفصؿ الدراسى الثانى، لمعاـ  ،ـ(ٖٜٜٔ -ـٜ٘ٓٔ)

اطمعت، فى الفصؿ الدراسى األوؿ مف العاـ نفسو عمى كتابو  بآداب القاىرة، وكنت قد سبؽ أف
 حيث شدنى العنواف..)خرافة الميتافيزيقا(، 

لنا عبر السنوات التالية، فدرسنا عمى يديو الجزء األوؿ مف  وتتالى تدريس الدكتور زكي         
 )نحو فمسفة عممية(..و  )المنطؽ الوضعى(،

افيزيقا تصورت أف المؤلؼ رجؿ ثوري، جيير الصوت، يتنتيجة قراءتى خرافة الم         
، عندما التقيناه فى أوؿ محاضرة، ثـ ما تالىا، عمى العكس تماًما مما بدا مف انفعالى..فإذا بي

كتابتو مف ثورية فكرية..شخصية ىادئة ..منخفض الصوت، بطئ النفعاؿ..قمما تعرؼ البتسامة 
 الطريؽ إلى وجيو..

)المنطقية ـ التحميمية قد ظير بعد، فكاف ما ظير أمامنا ىو الصورة األولى لـ يكف اس        
التى شعرنا أنيا تتصادـ مع ما تعودنا عميو وما ألفناه، وما آمنا بو، وخاصة مف الناحية الوضعية( 

الدينية..وىذه الزاوية بصفة خاصة كانت الطريؽ إلى مصادمات معو مف بعض الزمالء، الذيف 
يؽ المبدأ الوضعى المنطقى عمى الديف، ينسفو نسًفا..وبيدوء شديد كاف أستاذنا وجدوا أف تطب

يرفض أف ينجر إلى مناقشات تمس الديف، حيث، وبميارة شديدة، كاف يخرج مف المناقشات عمى 
 أساس أنو يتكمـ فى نطاؽ ما ينتجو الناس مف أفكار وما يمفظونو مف عبارات..

مأخوًذا لناحية الفنية، منتشًيا بأسموبو الذى يكتسى مسحة أدبية، كنت مبيوًرا بمنطقو مف ا       
د القضايا بأسموب سيؿ يفيمو حتى الذيف لـ يتخصصوا فى مى أف يطرح أعقبقدرتو الفذة ع

 ، ومف ىنا كانت تقديراتى معو عبر ثالث سنوات، تتراوح بيف المتياز وجيد جًدا.الفمسفة
لتحاقى بتربية عيف لموضعية المنطقية عالقة بالتربية، بعد ا وكانت المرة األولى التى أرى      

ف كاف الدكتور زكي رسالة الماجستير لزميمنا شمس معيًدا، ىي ، حيث اشترؾ فى لطفى بركات، وا 
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أى –مناقشتيا، قد أعمف تحفظو أف يكوف لموضعية المنطقية نظرية أخالقية، عمى أساس أنيا 
 كير والبحث، وليست مذىًبا يقدـ نظريات.."منيج" فى التف -الوضعية المنطقية

ف أكد الداعوف إلييا أنيا أيًضا منيج  )التحميمية(ثـ كانت صورة          التى سادت بعد ذلؾ، وا 
فى البحث والتفكير، وليست مذىًبا، لكف ىذا لـ يمنع أف يكوف لعدد مف مفكرييا جيود بارزة فى 

 الفكر التربوى.
، وىى نفسيا التى )التربية التحميمية(بعنواف  ٜٜٚٔدراسة عاـ ومف ىنا كانت لنا         

طورناىا وحّدثناىا لتكوف ىى موضوع كتابنا الحالى، والتى استفدنا فيو إلى حد كبير مف جممة 
الذى شرفت بو فمسفة التربية ممثاًل لفمسفة  عبد الستار ىانياألعماؿ البحثية والفكرية لمدكتور 

 مع الثقافة العربية عامة والمصرية خاصة، وتعميمنا بصفة أخص. ، فى حركة جدليةالتحميؿ
ونقوؿ فى نياية كممتنا، ما قمناه بالنسبة لممجمدات السابقة أف المجمد الحالى، رغـ أنو         

حمقة فى موسوعة فمسفات التربية، لكف القارئ يستطيع أف يقرأه وحده دوف ضرورة الطالع عمى 
 و، إذا مد اهلل فى عمرنا..ما سبقو، أو ما قد يمي

ول يسعني فى النياية إل أف أسدى آيات الشكر والتقدير لبني الغالي الدكتور محمد 
درويش أستاذ أصوؿ التربية بكمية التربية بالسويس، عمى ما بذلو مف جيد فى مراجعة ىذا الجزء، 

سوعة إلكترونًيا، بعد تعذر وكذا لبنى الميندس محمد سعيد، الذى أتاح لمجميع الطالع عمى المو 
 نشرىا ورقًيا..

 الميـ لؾ الحمد، ومنؾ المّنة والفضؿ..فسدد عمى طريؽ الحؽ خطانا..الميـ آميف..       
 

 سعيد إسماعيؿ عمى د.   
 ـٕٕٕٓيناير  ٕ٘
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 الفصؿ األوؿ
 مية تغزو الفكر الفمسفىالروح العم

 

 حقيقة الروح العممية:  
لو عدنا إلى تاريخ الفكر البشرى، لتحققنا مف أف التفسير العممى إنما يمثؿ مرحمة حديثة        

مف مراحؿ النظر العقمى، فميس التجاه العممى اتجاًىا تمقائًيا لدى اإلنساف، بؿ ىو ظاىرة متأخرة 
منا يذكر بال شؾ كيؼ أثبت أوجيست كونت فى قانوف األطوار فى تاريخ الفكر اإلنسانى، وك

الثالثة أف المعرفة العممية قد جاءت متأخرة فى تطور العقؿ البشرى، فكانت بمثابة ثمرة لعممية 
بطيئة مف النضج العقمى استطاع بعدىا اإلنساف أف يتخمص مف كؿ التفسيرات الالىوتية لمعالـ 

ية فى تعميؿ الظواىر مف جية أخرى، وىكذا عدؿ اإلنساف عف تصور مف جية، والعقمية الميتافيزيق
)زكريا إبراىيـ، العمؿ النيائية لألشياء، وأصبح يقنع بوصؼ الكيفية التى تقع عمى نحوىا األحداث 

 . (ٕٕ: ٜ٘ٙٔالمعاصر الفكر
ى حد كبير ولو أننا نظرنا إلى التفسيرات البدائية لمظواىر الطبيعية، لوجدنا أنيا تشبو إل      

تمؾ التفسيرات التى تتبادر إلى أذىاف أطفالنا اليوـ: فاإلنساف البدائى يفسر الطبيعة بإسقاط 
عواطفو عمييا، مثمو مثؿ الطفؿ حيف يخمع عمى الظواىر صفات بشرية، متأثًرا فى ذلؾ بالنزعة 

تو الخاصة عمى "التشبييية" السائدة لديو. والواقع أف اإلنساف يميؿ دائما إلى إسقاط سيكموجي
الطبيعة، وىو كثيًرا ما يفعؿ ذلؾ بطريقة تمقائية لشعورية،  ولـ تصؿ البشرية إلى مرحمة الروح 
العممية إل يـو استطاعت أف تستبعد مف دائرة المعرفة شتى مظاىر اإلسقاط السيكموجى التمقائى 

شؾ أف ىذه العممية الالشعورى، لكى تخضع المعرفة نفسيا لعممية تحميؿ نفسانى دقيؽ. ول 
السيكموجية ىى مف الصعوبة بمكاف، فضاًل عف أنيا قد ل تنتيى يوًما، ولكنيا عمى أية حاؿ ثمرة 

 مروح العممية.عاقبة عمؿ أىميا عمى تثبيت دائـ للجيود أجياؿ مت
ولو أننا أمعنا النظر إلى اإلدراؾ الحسى التمقائى، لوجدنا أنو يضع تحت أبصارنا عالًما      
يفًيا مميًئا باألصوات واأللواف والروائح وشتى الكيفيات الثانوية، فى حيف أف المعرفة العممية عمى ك

العكس مف ذلؾ تماًما، تحيؿ الكيفيات إلى كميات، وتستعيض عف األحاسيس الغامضة 
 باألصوات واأللواف بدراسة قياسية دقيقة لمذبذبات الصوتية والموجات الضوئية.

ذا كانت ا     لمغة التى تصاغ فييا المعرفة الحسية العادية لغة ميوشة غير دقيقة، فإف وا 
المغة التى تصاغ فييا المعرفة العممية الحديثة لغة رياضية دقيقة صارمة. ونظًرا لما فى لغة الحس 
المشترؾ مف تساىؿ وتجاوز وعمومية، فإف معتقدات الرأى العاـ تتمتع بضرب مف الثبات الذى قد 

لدواـ قروًنا عديدة، بينما تظؿ المعرفة العممية نيًبا لمتغير والتطور، فال نكاد نجد بيف يكتب ليا ا
النظريات العممية ما قد يتمتع بمثؿ ىذا الثبات أو الستمرار. ىذا إلى أف المعرفة العامية قمََّما 
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بالتعرؼ  تنجح فى تمييز الحدود التى تقؼ عندىا صحة المعمومات، بينما تيتـ المعرفة العممية
 مة فى استخداـ ما بيف يدييا مف معمومات.اعمى حدود صدؽ األحكاـ، فتراعى الدقة وتمتـز الصر 

وربما كاف مف مظاىر نقص المعرفة العادية أنيا كثيرًا ما تقع فى التناقض، فنرى الناس     
ل  يؤمنوف بمعتقدات غير متسقة بعضيا مع البعض اآلخر، أو ينادوف بآراء غير متماسكة،

يستقيـ بعضيا إلى جوار البعض اآلخر، ولكف ىذا التناقض نفسو فى األحكاـ التى يصؿ إلييا 
الحس المشترؾ، كثيًرا ما يدفع بالعمـ إلى التطور، فيكوف بمثابة حافز عمى ترقى المعرفة العممية. 

ييتـ وليس مف شؾ فى أف العمـ حيف يعمؿ عمى إدخاؿ مبدأ التفسير المنيجى لمظواىر، وحيف 
بتحديد شروط األحداث ونتائجيا، وحيف يحرص عمى إظيار العالقات المنطقية القائمة بيف 
القضايا بعضيا والبعض اآلخر، فإنو بذلؾ يضرب عمى جذور تمؾ المتناقضات، ويقضى عمى 
األسباب األصمية لظيور أمثاؿ ىذه المفارقات، ومعنى ىذا أف المالحظة النقدية والتجريب، 

 )زكرياقضاء عمى كؿ ما فى التجربة العادية مف مظاىر التناقض وأوجو الصراع كفيالف بال
 (.ٕٛ: ٜ٘ٙٔإبراىيـ، 

التساؤؿ المبدئى عنو ىو: ما الذى يجعؿ العمـ عمًما؟ بيد أبرز ما يمكف  يكوف ومف ىنا     
نريد،  أف ىذا السؤاؿ نفسو يقتضى طرح سؤاؿ آخر: أى عمـ نريد؟ إنو إذا كاف العمـ الرياضى ما

فيو إنما يكوف كذلؾ إذا ما دؽ التحميؿ دقة تضمف اليوية الواحدة بيف شطرى القوؿ، وتضمف أل 
اختالؼ ول تناقض بيف الشطريف، وليكف الشطراف بعد ذلؾ ما يكوناف! وأما إذا كاف العمـ 
ث الطبيعى بأى فرع مف فروعو ىو ما نريد، فالذى يجعمو عمًما ىو أف تجئ الصياغة فيو بحي

يمكف استخداميا فى تغيير أألمور الواقع تغييًرا يضعيا عمى الصورة التى نبتغييا، وما ليس لو 
محمد ىذه القدرة عمى التغيير، يكوف كالًما ل يدخؿ إلى رحاب العمـ، مف أى باب مف أبوابيا )

 .: مقدمة زكى نجيب محمود(ٜٙٙٔفرحات، 
عمًما؟ نقوؿ: وفؽ أى فمسفة تريد الجواب؟ إذ وكذلؾ إذا ما سألنا: ما الذى يجعؿ العمـ     

الفمسفة مذىباف: مثالية تجعؿ العمـ واحًدا ىو العمـ الرياضى دوف سواه، لتضمف لو اليقيف والثبات، 
وأما عموـ الطبيعة فإما أف تندرج تحت مبادئ الرياضة ومناىجيا، أو تحذؼ مع سائر األوىاـ 

ة قائمة برأسيا مستقمة بذاتيا، وأما العمـو الرياضية فإما أف والظنوف، وتجريبية تجعؿ العمـو الطبيعي
أف تكوف ىى األخرى بناء قائما برأسو مستقاًل أو تندرج تحت العمـ الطبيعى فى مبادئو ومناىجو، 

بذاتو، وعندئٍذ يكوف لدينا مجموعتاف عمميتاف، ل تأخذ إحداىما بمبادئ األخرى ول بمناىجيا: 
المجموعة الرياضية، ول ينفى ىذا التقسيـ أف نجد المجموعة األولى تستخدـ و  ،المجموعة الطبيعية

 المجموعة الثانية فى خطوات سيرىا.
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 :تزاوج التقدـ العممى مع حركة الفمسفة
فممتحولت العممية دور كبير فى دفع التفكير الفمسفى وتحريكو تحريًكا يتجو إلى محاولة       

عادة  تنظيـ نفسو، وىذا ما يسمح باعتبار الفمسفة صدى لمعمـ واستجابة مراجعة أسسو كتفكير وا 
جزئية ل كمية، لمفكر العممى، فكؿ تحوؿ أو نشأة يشيدىا ىذا األخير، تكوف ليما آثار عمى الفكر 
الفمسفى المعاصر ليما، فبتأثير مف تحولت العمـ فى فترة ما، يريد الفكر الفمسفى إعادة النظر فى 

ائج العمـ واحتوائيا مف طرؼ بنية المذىب الفمسفى، بؿ تصبح قضايا العمـ ىى أسسو بإدخاؿ نت
نفسيا القضايا التى تثيرىا الفمسفة، لكنيا إثارة ل يكوف اليدؼ منيا البحث فييا بحثًا عممًيا، بؿ 
معالجتيا مف منظور النسؽ الفمسفى، ويعنى ىذا أف النسؽ الفمسفى يميؿ دائما إلى ابتالع نتائج 

لباسيا معانى جديدة يحددىا النسؽ لتتحوؿ ىذه النتائج إلى حجج عمى صحتو الع  )سالـمـ وا 
 (.ٕٚٔ: ٜٛٛٔيفوت، 

وخالًفا لمطرح الوضعى الذى يعتبر تاريخ الفمسفة وتاريخ العمـ منفصميف، ينمواف فى     
فى ارتباط استقالؿ عف بعضيما، وبمنأى عف كؿ تبادؿ تأثير وارتباط، يمـز النظر إلى فمسفة ما 

بعمـ عصرىا، مف حيث أنيا استجابة لو ، تحتوى نتائجو لتحوليا إلى عناصر مكونة لمنسؽ 
 الفمسفى.

وليست الفمسفة وحدىا التى تتمقى تأثير العمـ المعاصر ليا، بؿ العمماء بدورىـ، فى     
أـ تى يعاصرونيا محاولتيـ فيـ ممارستيـ العممية والتفمسؼ فييا يمجأوف إلى الفمسفة، سواء تمؾ ال

فكار عامة حوؿ العمـ وطبيعة المعرفة العممية، وأساس الستقراء، الفمسفات القديمة، وذلؾ بطرح أ
وأصؿ األفكار الرياضية، ويبحثوف فى تاريخ الفمسفة عف األفكار التى قد تشابو ما يقولوف بو ىـ، 

أفكارا تمتقى وبعض األفكار فيعتبرونيا فمسفة توافؽ العمـ، وحتى إف لـ يفعموا ذلؾ، يطرحوف 
 (.ٕٛٔ)سالـ يفوت: الموجودة فى الفمسفة، وبذا يتحولوف إلى فالسفة دوف وعى منيـ 

ول ينبغى ىنا أف نغفؿ أف إرادة الييمنة عمى العمـ ليست إرادة صرفة أو خالصة، بؿ ىى      
مؿ العممى، إرادة تعكس حضور عامميف يفعالف فعميما فى النسؽ الفمسفى، إلى جانب العا

فالفمسفة ليست صدى لمعمـ واألفكار العممية المعاصرة ليا فحسب، بؿ ىى، إلى جانب ذلؾ، 
صدى لنفسيا ولقضاياىا، كما أنيا صدى لمواقع ولمظرؼ الجتماعى، ولمحظة التاريخية التى 

وؼ يعيش فى كنفيا الفيمسوؼ، لذا فإف الحتواء والستيعاب يتماف فى ظؿ، بؿ وبإمالء مف، ظر 
تاريخية اجتماعية معينة، تعكس اختيارات ما، أصبحت تفرض نفسيا عمى السياسة، مما يجعميا 
إرادة سياسية تتزيا بزى الفكر والمعرفة، وتتخذ شكؿ تعبير فمسفى، لنقؿ، كما يحمو لمشيؿ فوكو، 

ية فى إنيا إرادة معرفية توجييا سمطة، فال يمكننا، عمى سبيؿ المثاؿ، أف نفصؿ الرغبة الكانط
تجديد الفمسفة عمى أسس عممية، عف ألمانيا الثامف عشر، ألمانيا التى مزقيا النقساـ إلى وليات 

 وتركيا عاجزة عف تحقيؽ الوحدة القومية والثورة البورجوازية التى عرفتيا أوروبا.
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 لذا كاف مفكروىا يحققوف فى الحمـ، فى الفمسفة، ما كانوا عاجزيف عف تحقيقو فى الواقع: 
يقيموف الصمح بيف الماضى والمستقبؿ فى مستوى الفمسفة. والتأرجح الذى نالحظو لدى كانط بيف 
العمـ الحديث واألنطولوجيا التقميدية، كاف فى الحقيقة تأرجًحا بيف المعايير القديمة والعالقات 

ف المعايير القديمة التى كانت ل تزاؿ تحكـ المجتمع األلمانى الموزع إلى وليات إقطاعية، وبي
الجديدة، معايير العمـ والعقؿ والتقدـ التى أفرزىا عصر األنوار، والتى تحققت فى فرنسا، فى 
صورة ثورة بورجوازية، فرنسا التى أصبحت تشكؿ فى أعيف مثقفى ألمانيا ، المستقبؿ الحاضر، أو 

  (.ٜٕٔسالـ يفوت: الواقع المنجز بعيًدا )–الحمـ 
 

  سيادة العمـ التطبيقى:
عما يمكف أف إلى عدد مف الميتميف بالشأف الفكرى العاـ  إذا وجيت سؤالً ولعمؾ بعد ذلؾ     

مػع قػدر مػف –يكوف سمة عامة تميػز روح عصػرنا الحاضػر عمػا سػبقو مػف عصػور، فمػف المػرجح 
عمػى أف عصػرنا قػد سػاده العمػـ التطبيقػى سػيادة لػـ يسػبؽ ليػا  -الختالؼ نظنو سوؼ يكػوف يسػيًرا

ف بيا مف التغمغؿ  إلى كؿ ركػف مػف أركػاف حياتنػا اليوميػة، فيػو ماثػؿ فػى وسػائؿ النقػؿ نظير، تمك
والنتقاؿ، وفى الصناعة والزراعة ، وفى نشر الثقافة والفنػوف، وفػى ميػاديف العمػؿ وسػاعات الفػراغ 

 (.ٔٔ: ٜ٘ٙٔ)زكى نجيب محمود، 
مػوـ التػى تشػغؿ النػاس فػى فمقد نجػد لكػؿ عصػر اىتماماتػو العمميػة عمػى اخػتالؼ أنػواع الع     

كؿ عصر عمى حدة، لكننا لف نجػد عصػرا ىػيمف فيػو "التطبيػؽ" العممػى عمػى شػئوف الحيػاة الماديػة 
والفكرية مًعا، يدنو مف عصرنا، حتى ليجوز القوؿ بػأف الحيػاة العمميػة قػد تػأثرت بػالعمـ فػى القػرنيف 

عشػػريف أضػػعاؼ مػػا قػػد تػػأثرت بػػو التاسػػع عشػػر والعشػػريف، والعقػػديف األولػػيف مػػف القػػرف الحػػادى وال
 خالؿ الستيف قرًنا مضت قبؿ ذلؾ.

ذا كانػػػػت المعرفػػػػة العاميػػػػة معرفػػػػة اختباريػػػػة      ، فػػػػإف المعرفػػػػة العمميػػػػة معرفػػػػة Empericalوا 
. والمعرفػػة التجريبيػػة تسػػتمـز نظريػػة مػػف جيػػة، وأداة أو جيػػاز مػػف جيػػة Experimentalتجريبيػػة 
 أخرى.
مػف شػأنو  -كػالترمومتر مػثالً –أية أداة، ميمػا كػاف مػف بسػاطتيا  والواقع أف مجرد استعماؿ    

أف ينفػذ بنػا إلػى "العػالـ العممػى"، فػنحف حػيف نقػيس درجػة الحػرارة بمالحظػة تمػدد عمػود مػف الزئبػؽ 
داخؿ أنبوبة مدرجة إنما نقوـ بمالحظة عممية بمعنى الكممة، والمالحظة العممية تفترض بالضرورة 

يفتػػرض  -مػػثالً –األداة أو الجيػػاز يفتػػرض بػػدوره نظريػػة، فػػإف الترمػػومتر  أجيػػزة أو أدوات ، ولكػػف
أف األجيزة العمميػة ( الروح العممية الحديثة) نظرية "التمدد الحرارى"، وليذا قاؿ "بشالر"، فى كتابو

ليست سػوى نظريػات متحققػة مادًيػا، وكممػا تقػدـ العمػـ نػأت الواقعػة العمميػة مػف "الواقعػة الُغْفػؿ"، أى 
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اقعة البسيطة التى تتمثػؿ أمػاـ اإلدراؾ الحسػى العػاـ المبتػذؿ، وانػدرجت فػى عػالـ تكنيكػى مركػب الو 
 ىو عالـ "المعرفة العممية".

ومعنى ىذا أف العمـ يستعيض عف العالـ الُمدَرؾ حسػيا بعػالـ آخػر مركػب صػناعًيا، وىػذا  
ى مػػػف جيػػة أخػػػرى. التركيػػب أو البنػػاء العممػػػى ىػػو تركيػػػب عقمػػى تصػػػورى مػػف جيػػة، وفنػػػى تكنيكػػ

فالواقعة العممية ليست سػوى نتيجػة نتوصػؿ إلييػا فػى ظػروؼ خاصػة، تحػت شػروط معينػة، بمعنػى 
أنيػػا تسػػتند إلػػى رأس مػػاؿ ضػػخـ مػػف "المعرفػػة" و "التكنيػػؾ". وربمػػا كػػاف الفػػارؽ الرئيسػػى بػػيف العػػالـ 

العػػادة، فػػى  الحسػػى العػػادى والعمػػـ الموضػػوعى أف األوؿ منيمػػا يقػػـو عمػػى بعػػض ارتباطػػات كونتيػػا
ذف فػإف ممحيف أف الثانى منيما يقوـ عمى شبكة معقدة مف اإلجراءات التكنيكية والع يات الذىنية، وا 

النشاط العممى ىو فى صميمو نشاط بنائى تركيبى، ل مجرد نشاط تأممى إدراكى، وىذا ىو السبب 
 فى احتياجو دائما إلى نظريات وأدوات.

ذا كانػػت المغػػة التػػى تصػػاغ ف     ييػػا المعرفػػة الحسػػية العاديػػة لغػػة ميوشػػة غيػػر دقيقػػة، فػػإف وا 
المغة التػى تصػاغ فييػا المعرفػة العمميػة الحديثػة لغػة رياضػية دقيقػة صػارمة. وحسػبنا أف ننظػر إلػى 
المغة التى يستخدميا الحس المشترؾ لكى نتحقؽ مف أنيا لغة غامضة ليس فييا فواصؿ حادة بيف 

متباينة، فضاًل عػف أنيػا تسػتعمؿ حػدودا مختمطػة ل أثػر فييػا لمتمييػز الفئات المتمايزة، أو األنواع ال
 النوعى بيف الفوارؽ الصغيرة والمعانى الدقيقة التى تندرج تحت تمؾ الحدود.

ونظًرا لما فى  لغة الحس المشترؾ مف تساىؿ وتجاوز وعمومية، فإف معتقدات الرأى العاـ      
ا الػدواـ قرونػػا عديػدة، بينمػػا تظػػؿ المعرفػة العمميػػة نيبػػا تتمتػع بضػػرب مػف الثبػػات الػػذى قػد يكتػػب ليػػ

لمتغير والتطور، فػال نكػاد نجػد بػيف النظريػات العمميػة مػا قػد يتمتػع بمثػؿ ىػذا الثبػات أو السػتمرار. 
ول شؾ أنو لمف الصػعوبة بمكػاف أف يضػع الباحػث نظريػة عمميػة تظػؿ قائمػة سػارية المفعػوؿ عمػى 

لمتواليػة، والمالحظػػات النقديػة المتتابعػػة، خصوًصػا إذا كانػػت وسػػائؿ الػرغـ مػػف المراجعػات الدقيقػػة ا
تسػػتمـز التنبػػؤ بالمسػػتقبؿ تنبػػًؤا عمميػػا محكًمػػا. ولكػػف ىػػذا ل  ،دقيقػػة صػػارمة (أو المراجعػػة)الضػػبط 

يمنعنػػا مػػف أف نقػػوؿ إف لمحقػػائؽ العمميػػة ميػػزة كبػػرى بالقيػػاس إلػػى المعمومػػات العاديػػة، فػػإف القضػػايا 
تقبػؿ النػدماج فػى "أنظمػة" دقيقػة واضػحة مػف التفسػير، فتسػاعد عمػى التحقػؽ مػف  التى تعبػر عنيػا

 صحة قضايا أخرى قريبة منيا أو متماسكة معيا.
وليس الذى يعنينا فى حديثنا ىنا، مف حضػارة العصػر ىػذه، جماعػة العممػاء فػى المعامػؿ،      

ىػو مػا صػاحب ذلػؾ أو تػاله  ول مجموعة المكنات فى المصانع، بؿ الذى يعنينا ىنا بصفة خاصة
ل يقتصػػر أمرىػػا عمػػى المفيػػـو  )ديمقراطيػػة(مػػف نظػػـ لمحيػػاة جديػػدة، وىػػى نظػػـ حممػػت فػػى ثناياىػػا 

ا مػػف السياسػػى بكػػؿ معانيػػو المختمفػػة التػػى تػػرد عمػػى أقػػالـ الكتػػاب، بػػؿ مػػدت أطرافيػػا لتشػػمؿ صػػورً 
لمعػروؼ، فكيػػؼ كػػاف ذلػػؾ؟ الحيػاة الخاصػػة والعامػػة، ممػا ل ينػػدرج تحػػت مفيػـو السياسػػة بمعناىػػا ا

 (. ٕٓ)زكى نجيب، ىذا العصر وفمسفتو: 
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فقػػد ذكػػر الػػػبعض أف ظيػػور الحريػػر الصػػػناعى فػػى اليابػػاف كػػػاف لػػو أثػػر واضػػػح فػػى إزالػػػة     
فى الياباف وغيرىػا بػأنواع ثيابيػا،  –الفوارؽ الطبقية فى تمؾ البالد، فقد تميزت طبقات الناس قديًما 

ورا عمػػػػى الطبقػػػػة العميػػػػا، التػػػػى كػػػػاف منيػػػػا رجػػػػاؿ الحكػػػػـ، فمػػػػا أف فكػػػػاف الحريػػػػر فػػػػى اليابػػػػاف مقصػػػػ
استطاعت الصناعة الجديدة أف تخمؽ نوعا مف الحرير ل يختمؼ فػى مظيػره عػف حريػر دود القػز، 

، مما أوحى إلى النػاس بفكػرة ظمػت تكبػر وتنمػو، وىػى أل بات المظير متشابيً  ا بيف حاكـ ومحكـو
مػة، وحتػى إف بقيػت لمحكػـ أسػرة بعينيػا، فػال ينبغػى أف يجػاوز يكوف الحكـ مقصوًرا عمػى أسػرة حاك

 ذلؾ حدود الشكمية التى ل تؤثر فى سير األحداث.
لقػػػد لبػػػث النػػػاس فػػػى عصػػػور مػػػا قبػػػؿ الصػػػناعة الجديػػػدة، ل يعرفػػػوف لثيػػػابيـ إل المصػػػادر     

صػػعوبة فػػى الطبيعيػػة كالصػػوؼ والقطػػف والكتػػاف والجمػػد، وكانػػت ىػػذه تتفػػاوت فػػى قيمتيػػا بتفػػاوت ال
الحصوؿ عمييا، لكف العموـ الجديدة والصػناعة الجديػدة جاءتػا لتخمقػا مػا لػـ تكػف لمطبيعػة عيػد بػو، 

ا مػػف األقمشػػة المركبػػة فػػى المعامػػؿ، كػػادت تسػػوى بػػيف عبػػاد اهلل فػػى مظيػػر فأخرجتػػا لمنػػاس صػػوفً 
 الثياب.

لطبقػػات، نػػذكر وعمػػى ذكػػر اليابػػاف وحريرىػػا الصػػناعى ومػػا أحدثػػو مػػف تػػذويب حقيقػػى بػػيف ا    
شػػيًئا آخػػر، ىػػو المؤلػػؤ الػػذى عرفػػت اليابػػاف أيضػػا كيػػؼ تسػػتزرعو، فبػػدؿ أف ننتظػػر عمػػى األصػػداؼ 
دىرا طويال حتى تفرز لنا المؤلؤ إفراًزا طبيعًيػا، اسػتعاف أىػؿ اليابػاف بعمػوـ اليػوـ وصػناعاتيا فعرفػوا 

زدادت انتشػاًرا، ورخصػت كيؼ يستثيروف تمؾ األصداؼ نفسيا لتعجػؿ بإفرازىػا مػف ال،لػئ، وىكػذا ا
ثمًنا، فأصبحت السيدة مف عامة خمؽ اهلل تطوؽ عنقيػا بمػا لػـ تكػف تسػتطيعو فػى األزمػاف الخػوالى 

 إل أميرات.
ولـ تكف الثياب وحدىا، أو المساكف، أو ضروب العمؿ، أو صور البيع والشراء، ىى التى     

عميـ التى تتمقاىا، وأنواع الوسائؿ التػى تفرؽ بيف فئات الناس، بؿ كاف يفرؽ بينيا كذلؾ ضروب الت
تمػػأل بيػػا أوقػػات الفػػراغ، إلػػى أف أنػػتج العمػػـ الجديػػد والصػػناعة الجديػػدة لمنػػاس وسػػائؿ يجتمػػع عنػػدىا 
األعمػػػوف واألدنػػػوف عمػػػى سػػػواء، فاإلذاعػػػة، مرئيػػػة ومسػػػموعة، والصػػػحيفة وشاشػػػة الحاسػػػب اآللػػػى 

وقارئ، أو سامع وسامع، فػأعمى فئػات النػاس  والسينما، ل تفرؽ بيف مشاىد ومشاىد، ول بيف قارئ
وأغناىا، كؿ فى داره، يمضى ساعات فراغو بالطريقة نفسػيا، وبالمػادة الفكريػة والفنيػة نفسػيا، وفػى 

 المحظة نفسيا.
كػاف القػػادروف وحػدىـ ىػػـ الػذيف يحصػػموف عمػى الفاكيػػة، فػى موسػػميا، فػى غيػػر موسػػميا،     

اء، فأصػػبح األمػػر فػػى ىػػذا موزعػػا بالتسػػاوى عمػػى البشػػر وفػػى منبتيػػا وفػػى غيػػر منبتيػػا عمػػى السػػو 
، حتػػى ليكػوف اإلنسػػاف فػى يومنػػا  أجمعػيف، بفضػػؿ التعميػب وطرائػػؽ الحفػظ، وكميػػا مػف نتػػائج العمػـو
مف سكاف الصحراء، وأمامو فاكية الدنيا بأسرىا ولحوميا وخضرىا عمى مدار العاـ، فانمحت بذلؾ 

 فوارؽ الزماف والمكاف.... 
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أننػػا نقػػوؿ مػػا يشػػبو المغػػو لػػو مضػػينا نتحػػدث عػػف آثػػار العمػػـ التطبيقػػى فػػى حياتنػػا والحػػؽ     
 الراىنة، فمنطؿ إطاللة كمية سريعة فيما قد تأثرت بو الفمسفة المعاصرة.

والفكػػر الفمسػػفى فػػى كػػؿ عصػػر ىػػو الػػذى يبػػرز الجػػذور العميقػػة الدفينػػة فػػى الجػػو الثقػػافى     
فية إذا لػػـ تكػػف محاولػػة اسػػتخراج المبػػادئ المتضػػمنة فػػى أوجػػو السػػائد، إذ مػػاذا تكػػوف الفاعميػػة الفمسػػ

 النشاط السموكى الظاىر؟
وكمما تبدؿ لوف النشاط كاف ذلؾ دلياًل عمى أف المبادئ المتضمنة قد تغيرت، لكنيػا تكػوف     

مبثوثة فى سموؾ النػاس، حتػى إذا مػا جػاء المفكػر الػذى يحمػؿ ىػذا السػموؾ تحمػياًل يغػوص بػو وراء 
بػؿ –الظاىر البػادى إلػى حيػث الجػذور، كػاف ىػذا المفكػر ىػو فيمسػوؼ العصػر، وقػد تتعػدد السطح 

أوجػػو النشػػاط الظػػاىر، فعندئػػذ تتعػػدد المبػػادئ األولػػى التػػى يكشػػؼ عنيػػا التحميػػؿ،  –لبػػد أف تتعػػدد 
ف لػـ يكػف يجػوز ليػذه التجاىػات المتعػددة  ومف ثـ تتعدد التجاىات الفمسفية فى العصر الواحد، وا 

 رىا أف ترتد إلى أرومة واحدة، تنكشؼ فييا روح العصر كمو.بدو 
ففى عصرنا ىذا يسود عمـ، ولكف فيو أيضا أصوات تنبعػث مػف ىنػا وىنػاؾ متمػردة، تعمػف     

عصػػيانيا، وتػػود لػػو تخفػػؼ النػػاس فػػى حيػػاتيـ مػػف آثػػار العمػػـ ىػػذه التػػى يخشػػى أف تطمػػس فرديػػة 
ذا كاف ىذا ىكذا، فالبػد أف نتوقػ ع قيػاـ أكثػر مػف مبػدأ واحػد فػى أغػوار الػنفس، وبالتػالى اإلنساف. وا 

قيػػػاـ أكثػػػر مػػػف اتجػػػاه فمسػػػفى واحػػػد، فاتجػػػاه تصػػػؿ فاعميتػػػو إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف المبػػػدأ األوؿ لمنشػػػاط 
العممى، واتجاه آخر تصؿ فيو الفاعمية إلػى الكشػؼ عػف مبػدأ آخػر يصػدر عنػو اإلنسػاف المعاصػر 

 (.ٕٔ: ٜ٘ٙٔ)زكى نجيب محمود، ف فى تمرده وعصيانو لينجو بشخصيتو مف الطوفا
فمػػاذا تكػػوف الفمسػػفة التػػى تصػػب اىتماميػػا عمػػى النشػػاط العممػػى لتػػرده إلػػى جػػذوره األولػػى؟     

التػى اتخػذت مػف "المعرفػة العمميػة" موضػوًعا لدراسػتيا، بمعنػى  –بفروعيػا الكثيػرة–إنيا ىى الفمسفة 
حواليػػػا ومقوماتيػػػا، وأىػػػـ التجاىػػػات أنيػػػا ىػػػى الفمسػػػفة التػػػى تحػػػاوؿ أف تػػػرد ىػػػذه "المعرفػػػة" إلػػػى أ

المعاصػرة فػػى ىػػذا السػػبيؿ، عرضػػنا لثنتػػيف منيػا، وىمػػا البراجماتيػػة، والماركسػػية، وىػػا نحػػف نتنػػاوؿ 
 ثالثتيا ىنا، أل وىى التحميمية، أو كما كانت تسمى )الوضعية المنطقية(. 

)صػػالح وقػػؼ مػػع لكػػف، قبػػؿ المضػػى فػػى دراسػػة فمسػػفة اليػػوـ، ربمػػا نكػػوف بحاجػػة إلػػى الت    
إيضػػػػاحا لتمييػػػػز دقيػػػؽ بػػػػيف مصػػػطمحات ثالثػػػػة: الفمسػػػفة، وفمسػػػػفة العمػػػػـ،  (ٕٙ: ٜٓٚٔ قنصػػػوة،

 والفمسفة العممية.
 

 ، والفمسفة العممية:الفمسفة، وفمسفة العمـ
فالفمسػػفة نظػػرة واسػػعة تعتمػػد عمػػى تجريػػد متسػػؽ يضػػـ شػػتات المعرفػػة إلػػى محػػور جػػوىرى،     

ؼ المتنػػاثرة، ويحػػاوؿ أف يجيػػب عمػػى تسػػاؤلت مػػا تػػزاؿ تثيػػر حيػػرة ويسػػد الثغػػرات بػػيف ىػػذه المعػػار 
ثباتًػػا مباشػػًرا  اإلنسػػاف بإجابػػات ىػػى أقػػرب إلػػى طبيعػػة الفتراضػػات النظريػػة التػػى ل تتطمػػب تحققًػػا وا 
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بأساليب العمـ الراىنة. ولكف يمكف أف تتحقؽ عمى رقعة واسػعة مػف العمػوـ، وعمػى مػدى طويػؿ مػف 
ذا تػػـ لعمػػـ أ و لبضػػعة عمػػـو معػػا أف تتحقػػؽ مػػف صػػدؽ فػػرض فمسػػفى، فإنػػو مػػا يمبػػث أف الزمػػاف. وا 

يضػػػػاؼ إلػػػػى رصػػػػيد العمػػػػـ، ويخػػػػرج مػػػػف الفمسػػػػفة، ويظػػػػؿ لمفمسػػػػفة فائػػػػدتيا فػػػػى إثػػػػارة الفكػػػػر وطػػػػرح 
المشكالت واإلرىاص بالحموؿ، ألف موضوعاتيا فى اتساعيا ليست مما تعنى العمػـو بتخصصػاتيا 

اصػػة عنػػدما تضػػـ مػػا حققتػػو العمػػـو فػػى إطػػار معيػػارى واحػػد وفروعيػػا، كمػػا يبقػػى ليػػا طبيعتيػػا الخ
 ونظرة كمية.

ولعػػؿ ىػػذا مػػا يسػػوغ لنػػا القػػوؿ بػػأف الفمسػػفة والتفكيػػر العممػػى صػػنواف ل يفترقػػاف، مػػف حيػػث     
أنيمػػػا مًعػػػا ييػػػدفاف إلػػػى تأسػػػيس المعرفػػػة األساسػػػية عمػػػى أسػػػس منطقيػػػة واضػػػحة ل لػػػبس فييػػػا ول 

فػة اإلنسػػانية مػف دائػرة الحػدس والشػػعور واإليمػاف القػائـ عمػػى غمػوض، وذلػؾ عػف طريػػؽ نقػؿ المعر 
التسميـ والنقياد إلى دائرة العقؿ المنطقى الذى ل يستفتى فى اجتياداتو إلفا متوارثًا أو تقميًدا متبًعا، 
ول يستيدى فى مقدماتو ونتائجو إل عمى الحجة والمنطػؽ والبرىػاف أو الخبػرة التجريبيػة التػى يمكػف 

 )مشػػيدى العػػالؼ،مػػف صػػدؽ قضػػاياىا بالمشػػاىدة والعػػودة إلػػى الواقػػع المػػادى وشػػروطو  التحقػػؽ
ٜٜٔٔ :ٖ.) 

ذا كانػت الفمسػػفة فػػى ابتػػداء أمرىػا عنػػت المعرفػػة النقديػػة القابمػة لمنمػػاء والتجػػدد باسػػتمرار،      وا 
ـ حػػادت باسػػتمرار عػػف منيجيػػا العممػػى الصػػار  ،عبػػر مسػػيرة الفكػػر اإلنسػػانى ،فػػإف ظروفػػا تاريخيػػة

عػادة البنػاء ممػا تسػبب  ،لتنتيى فى بعض صورىا إلى عقائػد جامػدة تػأبى التجديػد، وتػرفض النقػد وا 
مػػا لعقػػود وقػػروف مػػف التػػاريخ الحػػديث، وىػػو فػػى قيػػاـ عػػداوة مصػػطنعة بػػيف الفمسػػفة والعمػػـ اسػػتمرت 

 أوفت المدونات الكبرى فى تاريخ الفمسفة العاـ عمى شروحيا وبياف تفاصيميا.
زاء النظريػػػات العمميػػػة التػػػى أحػػػدثت ثػػػورة عظمػػػى فػػػى المفػػػاىيـ وفػػػى العصػػػ     ر الحػػػديث، وا 

ا فى التصورات، كاف ل ُبدَّ لمفكر الفمسفى أف يؤثر ويتػأثر بػذلؾ كمػو، تػارة عػف طريػؽ وانقالًبا عميقً 
تغييػػر مسػػارىا التقميػػدى لمتحػػوؿ إلػػى أداة معرفيػػة صػػارمة قصػػد بيػػا توضػػيح األفكػػار والتحقػػؽ مػػف 

ق امػػة الفيػػـ اإلنسػػانى عمػػى أسػػس واضػػحة، رجػػاء إبعػػاد المػػبس والغمػػوض عػػف لغػػة الفيػػـ المبػػادئ وا 
والتفكير، وأخرى عف طريؽ إعادة النظر فى القواعد العامة التى تشكؿ اإلطػار العػاـ لفيػـ اإلنسػاف 

مػف نتػائج تثيػر الدىشػة وتػدعو إلػى  لذاتو والوجود مف حولو، اعتماًدا عمى ما أفرزه العمػـ المعاصػر
 ة البناءإعاد
مػف غيػر تكػابر طػرؼ  ،وىكذا عاد الود وعوامؿ الوصؿ والتصاؿ مػف جديػد بػيف الفمسػفة      

 ،عمى آخر، وارتضت الفمسفة لنفسػيا أف تسػتمد مادتيػا األولػى مػف إفػرازات العمػـ التجريبػى ونتائجػو
عرفػػة وتحػػوؿ ىػػذا الشػػتات المتفػػرؽ مػػف نتػػائج العمػػـ إلػػى وجيػػة نظػػر كميػػة عامػػة تصػػمح أساسػػا لمم

 (.ٗ)مشيدى العالؼ:  اإلنسانية الشاممة
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ذا كنػػػا قػػػد أكػػػدنا عمػػػى أىميػػػة أف تحػػػذو الفمسػػػفة حػػػذو العمػػػـ فػػػى منيجػػػو وطريقتػػػو، وفػػػى      وا 
خطواتو ودقتو، فإننا مػف ناحيػة أخػرى نجػد العمػـ إذ يحتػاج بػدوره إلػى الفمسػفة، فػألف النجػاح الكبيػر 

الحػػدود،  -أحياًنػػا–، جعمػػت النزعػػة العمميػػة تجػػاوز واآلثػػار المدويػػة لمعمػػـ فػػى مختمػػؼ نػػواحى حياتنػػا
فػػإذا باإلنسػػاف، الػػذى ىػػو محػػور الحيػػاة، والغايػػة والوسػػيمة، وخاصػػة بالنسػػبة لمػػف يشػػتغموف بتكػػويف 
اإلنسػػاف مػػف التربػػوييف، يتحػػوؿ وكأنػػو آلػػة..تتوارى جوانبػػو القمبيػػة والعاطفيػػة، بػػؿ وربمػػا القيميػػة إلػػى 

 العمـ. )أنسنة(مف ىنا برزت نزعة إلى وراء وتيبط فى سمـ األولويات، و 
اإلنسانى، وميمػا اختمفػت خصػائص إنو ميما اختمفت الزوايا التى ينظر منيا إلى المذىب     
المذىب باختالؼ المتكمميف فى فمسفتو، فالرأى مجمع عمى أف األسػاس األوؿ واليػدؼ األخيػر  ىذا

انية فػػى ىػػذه الػػدنيا، وعمػػى ىػػذه األرض. ىمػػا أف نكفػػؿ لننسػػاف حيػػاة نعتػػرؼ لػػو فييػػا بحقوقػػو اإلنسػػ
ذا كػػػاف ذلػػػؾ كػػػذلؾ، فبػػػأى شػػػئ نكفػػػؿ لػػػو ىػػػذه الحقػػػوؽ اإلنسػػػانية، أكثػػػر ممػػػا نكفميػػػا لػػػو بػػػالعموـ  وا 

كمػا يقولػوف  –الطبيعية، وبخاصة فى عصػر تطبيقيػا عمػى الحيػاة العمميػة: أنكفميػا لػو بػأبراج عاليػة
ى ل يبنػػى البيػػوت ول يقػػيـ الجسػػور، ول ينبػػت يعتػػزؿ فييػػا المثقفػػوف بثقافػػات إنسػػانية مػػف النػػوع الػػذ

 الطعاـ، ول ينسج الثياب؟
إف تمؾ األبراج العاجية نفسيا بحاجػة إلػى مػف يقيميػا بػالعمـ وتطبيقاتػو. والحػؽ أف الحمقػة  

فػػى ىػػذا حمقػػة مفرغػػة: فػػالعمـ وتطبيقاتػػو عمػػى الحيػػاة شػػرط أساسػػى لزدىػػار الحيػػاة، ثػػـ يجػػئ ىػػذا 
أساسًيا لتقػدـ العمػـ وتطبيقاتػو، ولنػا أف نسػتعرض عصػور التػاريخ الحضػارى،  الزدىار بدوره شرًطا

وسػنجد عندئػػذ أف تقػػدـ العمػػـ وارتفػػاع المسػػتوى المعيشػػى يكػػاداف يكونػػاف متالزمػػيف حيثمػػا وقعػػًا، فمػػـ 
يتقدـ العمـ بدرجة ممحوظة إل فى عصر ازدىرت فيو ظروؼ العيش، ولـ تزدىر ىذه الظروؼ فى 

إل ومعيػػا تقػػدـ فػػى العمػػـ، ممػػا يؤكػػد العالقػػة الوثيقػػة بػػيف العمػػـ الطبيعػػى وحيػػاة عصػػر أو فػػى بمػػد 
زكػى اإلنساف فى ىذه الػدنيا، وعمػى ىػذه األرض، وىػى الحيػاة التػى يػدعو إلييػا المػذىب اإلنسػانى )

 (.ٕٙ: ٜٚٙٔنجيب، الفكر المعاصر، 
تػو، أف يػؤدى ذلػؾ إلػى ويخاؼ الخائفوف مف طغيػاف العمػـ وتقنياتػو ومصػانعو ومعاممػو وآل    

جفاؼ العاطفة اإلنسانية ويبوسيا وذبوليا، عمى اعتبار أف العاطفػة ل مكػاف ليػا فػى حيػاة يسػودىا 
العمػػـ وممحقاتػػو، وىػػذا مػػا ُيبػػرز لنػػا تمػػؾ المقابمػػة الزائفػػة التػػى كثيػػرا مػػا نقابػػؿ بيػػا النػػاس بػػيف العقػػؿ 

الموقؼ ىى أف لكؿ مف العقؿ والعاطفػة والعاطفة، حاسبيف أف األمر إما عقؿ أو عاطفة.. وحقيقة 
ميمة مختمفة ، والميمتاف متكاممتػاف فػى كػؿ عمميػة مػف مجػرى النشػاط اليػومى، وذلػؾ أف اإلنسػاف 

 يختار أىدافو بالعاطفة، ثـ يخطط الخطط بالعقؿ لتتحقؽ ىذه األىداؼ.
ائجيػػػا، ومػػػف ل تطمػػػؽ إل عمػػػى الحركػػػة النتقاليػػػة مػػػف المقػػػدمات إلػػػى نت )العقػػػؿ(إف كممػػػة     

إلػى ىػذه البقعػة المونيػة الصػفراء  -مػثالً –المراحؿ إلى غاياتيا، وأما اإلدراؾ لشئ بذاتو، كػأف أنظػر 
التى أمامى، أو كأف أركز الذىف فى فكرة مف األفكػار أو فػى مبػدأ مػف المبػادئ مجػرد تركيػز، دوف 
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ؿ، ولػػو أسػػماء أخػػرى، فيػػو انتقػػاؿ منػػو إلػػى نتائجػػو التػػى تتفػػرع منػػو، فػػذلؾ ل ينػػدرج فػػى مفيػػـو العقػػ
إدراؾ حسى فى حالة البقعة المونية، وىو إدراؾ حدسى فى حالة التركيز الذىنى عمى فكرة أو عمى 
مبػػدأ معػػيف ل تتزحػػزح عنػػو إلػػى مػػا يترتػػب عميػػو مػػف أفكػػار وأعمػػاؿ، ولػػذلؾ كػػاف التخطػػيط لمراحػػؿ 

مسػػألة رياضػػية، أو فػػػى السػػير المحققػػة ليػػدؼ معػػيف، فاعميػػة عقميػػة، كالسػػػير فػػى خطػػوات الحػػؿ ل
خطوات لبموغ شاطئ البحر أو قمة الجبؿ، أو كالسػير فػى خطػوات تحقػؽ مضػاعفة الػدخؿ القػومى 

 كذا مرة، وتوسيع الرقعة المزروعة كذا فدانا مف األرض، وىكذا.
فػال عقػؿ، ثػـ ل يكػوف ىنػاؾ  )سػير(العقؿ إذف سػير مػنظـ نحػو ىػدؼ مقصػود، وحيػث ل     

 ف ىنالؾ ىدؼ معمـو يجئ السير سيرا نحوه ليحققو .سير منظـ إل إذا كا
أى بالجانب العاطفى مف اإلنساف، إذ كؿ  -تتـ بالرغبة )إرادية(وأما اختيار اليدؼ فعممية     

واإلرادة والعاطفػػة والميػػؿ كميػػا أسػػماء تطمػػؽ عمػػى مػػا لػػيس بعقػػؿ فػػى تيػػار النشػػاط –عاطفمػػة  )ميػػؿ(
 اإلنسانى.

أف يػؤدى طغيػاف العمػـو الطبيعيػة إلػى وأد العاطفػة، بػؿ لنػا أف  مف وىكذا ل ينبغى الخوؼ    
دوف أف ننسى أف اليػدؼ قػد اختارتػو –نقوؿ العكس، سنضع فى أيدينا وسائؿ كثيرة لتحقيؽ أىدافنا 

أف أرقػػػػى بمسػػػػتوى العػػػػيش فػػػػى أسػػػػرتى،  -مػػػػثالً –العاطفػػػػة ول دخػػػػؿ لمعقػػػػؿ فيػػػػو، فبالعاطفػػػػة أردت 
استطعت تحقيؽ ما قد رغبت فػى تحقيقػو. وىنػا ل ينبغػى أف  بالعقؿ()أى وبوسائؿ العموـ الطبيعية 

يتصػػػور الػػػبعض أف وسػػػائؿ العمػػػـو الطبيعيػػػة وتطبيقاتيػػػا منصػػػرفة إلػػػى راحػػػة الجسػػػد، ول شػػػأف ليػػػا 
بالجوانب الروحية مف اإلنساف، ل ينبغى تصور ذلؾ ألنو بغير الجسد ل ركوع ول سجود ول قػراءة 

 زكػػى نجيػػب، الفكػػر المعاصػػر،بػػاف إذف متكامالف..وجيػػاف لكػػائف واحػػد )ول بصػػر ول سػػمع، فالجان
ٜٔٙٚ :ٕٚ.) 

وقػػػد يقػػػاؿ كػػػذلؾ أف العمػػػـو الطبيعيػػػة مػػػف شػػػأنيا أف تحصػػػر النتبػػػاه والىتمػػػاـ فػػػى جانػػػب     
المنفعة وحده دوف سائر الجوانب التى يجػاوز بيػا اإلنسػاف فػى حياتػو حػدود المنفعػة، وبػذلؾ النظػر 

ة اإلنساف يفقد اإلنساف تكاممو، عمى حيف أف العمـو اإلنسانية عادة ما تنظر إلػى الجزئى إلى طبيع
اإلنسػػاف فػػػى فاعميتػػػو مػػػف حيػػػث ىػػػو كػػػائف متكامػػػؿ، يحػػػب المنفعػػػة ويحػػػب الطمػػػوح ويحػػػب الخيػػػاؿ 
ويحػػب التأمػػؿ ويحػػب أشػػياء كثيػػرة جػػًدا ممػػا يجػػاوز بػػو قيػػود المحظػػة الراىنػػة، لكننػػا نقػػوؿ أف العمػػوـ 

درست مف حيث ىػى دراسػة لمبيئػة التػى يعػيش فييػا اإلنسػاف، فعندئػذ سػيدخؿ اإلنسػاف الطبيعية إذا 
بكمو ومجموعػو فػى الصػورة، ل تكػوف البحػوث العمميػة بحوثًػا مجػردة فػى اليػواء، معزولػة عػف حيػاة 
اإلنسػػاف الفعميػػة، ول شػػؾ أف الصػػيحة التػػػى تػػدعو العممػػاء بقػػوة إلػػػى أف يجعمػػوا عمميػػـ فػػى خدمػػػة 

 صيحة ترد لمعمـو إنسانيتيا التى أشفؽ البعض مف ضياعيا. اإلنساف، ىى 
ذا كاف العصر الحػديث قػد شػيد العديػد مػف حركػات اسػتقالؿ عمػوـ مختمفػة عػف الفمسػفة،      وا 

لكف الصمة ظمت قائمة بينيما، ولو مف طػرؼ واحػد، وىػو بالػذات الفمسػفة وحػدىا، التػى عنيػت فػى 
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منػػاىج العمػػوـ أو طرائػػؽ التفكيػػر التػػى كفمػػت لمعمػػوـ تقػػدًما رؼ إلػػى نطقيػػة بػػالتعنطػػاؽ اىتماماتيػػا الم
فنشػػػأ بػػػذلؾ فػػػى أحضػػاف الفمسػػػفة فػػػرع مػػػف الدراسػػػات  ،مطػػرًدا بعيػػػدا عػػػف الفمسػػػفة وطرقيػػا ومنطقيػػػا

المنطقيػػػة غيػػػر مسػػػبوؽ سػػػمى منػػػاىج العمػػػوـ، وفػػػى الفكػػػر المعاصػػػر تجػػػاوزت الصػػػمة بػػػيف العمػػػـو 
 (.ٖٖ: ٜٜٚٔالفندى، ا فكرة مناىج العموـ )والفمسفة تمؾ الحدود الضيقة التى عبرت عني

حركات نقد ذاتى لبنائيا العممى مػف  –وخاصة المتقدمة منيا–فمقد نشأت فى العموـ نفسيا     
داخمػػو، لختبػػار األفكػػار والمبػػادئ أو األسػػس التػػى يقػػوـ عمييػػا البنػػاء، وبيػػاف الرتبػػاط بينيػػا وبػػيف 

بػػػػػذلؾ العمػػػػػـو نفسػػػػػيا المشػػػػػاكؿ التػػػػػى تواجييػػػػػا،  قضػػػػػايا العمػػػػػـ ونظرياتػػػػػو المشػػػػػتقة منيػػػػػا، فقػػػػػدمت
والموضػػػوعات التػػػى  تثيرىػػػا، إلػػػى الفمسػػػفة التػػػى وظيفتيػػػا نقػػػد المعرفػػػة المتكونػػػة فػػػى أنسػػػاؽ عمميػػػة 

يػا وقيمتيػا، فكػاف ظيػور قة األسس التػى يقػـو عمييػا وطبيعتبتحميؿ البناء العممى لموقوؼ عمى حقي
تقػى البػاحثيف مػف المعسػكريف العممػى والفمسػفى، فػى ما عرفناه باسػـ فمسػفة العمػـو التػى أصػبحت مم

مجاؿ التعاوف المثمر بيف العمماء والفالسفة، وتقيقرت تبًعا لذلؾ عبارة مناىج العموـ، حيث لػـ تعػد 
تظيػػػػر إل فػػػػى الكتػػػػب الطالبيػػػػة، وربمػػػػا أصػػػػبح اسػػػػتعماليا اليػػػػـو بالنسػػػػبة إلػػػػى العمػػػػـو المتقدمػػػػة ل 

ؽ التى يمارسيا العمماء فعاًل فى عموميـ فى عموميـ المختمفة، مضموف لو ألنيا توىـ بدراسة الطر 
وىػػػذا بػػػالطبع ل يفيػػػد العممػػػاء أنفسػػػيـ شػػػيًئا جديػػػًدا لػػػـ يكونػػػوا عمػػػى عمػػػـ بػػػو مػػػف قبػػػؿ، كمػػػا ل يفيػػػد 
الفالسفة مف حيث إنيػـ يرفضػوف قطًعػا أف تكػوف الفمسػفة عمًمػا عمػى غػرار تمػؾ العمػوـ أو أف تتخػذ 

نمػا  طرقيا، إذ األمر الياـ فى فى ىذه الفمسػفة لػيس البحػث عػف مػنيج عممػى يحتػذى أو يفػرض، وا 
ونقد ىذه األسس لنبذ ما ل ضرورة لو وتقػويـ  ،تحميؿ البناء العممى القائـ فعال إلى عناصره وأسسو
  (.ٖٗالفندى: الحقيقة العممية فى نطاؽ حقائؽ المعترفة اإلنسانية )

أو مبحثًػػا مػػف مباحثيػػا، يتنػػاوؿ طبيعػػة ، روع الفمسػػفة وىكػػذا تكػػوف فمسػػفة العمػػـ فرًعػػا مػػف فػػ    
العمـ ومناىجو ومقوماتػو الرئيسػية وافتراضػاتو، وقػد تتسػع وظيفتيػا لػدى بعػض الفالسػفة، فتسػتوعب 
تػػػاريخ العمػػػـ وسػػػيكموجيتو واجتماعياتػػػو، فتتبػػػع نمػػػو المشػػػكالت العمميػػػة وتطويرىػػػا ونظريػػػات العمػػػـ 

قػافى الشػامؿ، كمػا تفسػر الكشػؼ العممػى وفاعميػات العممػاء وحمولو فػى نطػاؽ سػياقو الجتمػاعى الث
اإلبداعية، وتفسر تطور النظريػات وتطػور تقبػؿ العمػـ ليػا مػف ثنايػا أسػموب التنظيػر العممػى وطػرازه 
الػػذى يعكػػس روح العصػػر لمرحمػػة معينػػة مػػف األوضػػاع التاريخيػػة، وقػػد تضػػيؽ ميمتيػػا عنػػد فريػػؽ 

حميػػػؿ فػػػى المبػػػادئ والمفيومػػػات والفتراضػػػات األساسػػػية آخػػػر، فتقتصػػػر عمػػػى البحػػػث النقػػػدى أو الت
 (.ٕٚ: ٜٓٚٔ)صالح قنصوة، لمختمؼ أنواع العمـو 

وميمػػػػا يكػػػػف مػػػػف اتسػػػػاع ميػػػػدانيا أو ضػػػػيقو، فيػػػػى تسػػػػمـ إلػػػػى تجميػػػػة الصػػػػمة بػػػػيف الفمسػػػػفة     
والعمـ..فيػػى حينمػػا تكشػػؼ عػػف حػػدود العمػػـ وآفاقػػو تعػػيف فػػى الوقػػت نفسػػو أيػػف تقػػؼ الفمسػػفة؟ وأيػػف 

ا جديدة بمد نتػائج العمػـو المختمفػة فػى ويمكنيا أف تستشرؼ آفاقً  ؟كف أف تمضى فى عصر العمـيم
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خطػوط مشػػتركة بحيػث قػػد تفضػى إلػػى نتػائج جديػػدة، أو تسػتخمص عمػػى األقػؿ مػػا يمكػف أف يترتػػب 
 عمى العمـ مف آثار عمى كؿ جوانب الحياة اإلنسانية؟

الفمسفة، بؿ ىى وصػؼ عػاـ تولػع بإطالقػو بعػض بيد أف "الفمسفة العممية" ليست فرًعا مف     
الفمسفات عمى مفاىيميا، ويسػوغ ىػذه التسػمية تأثرىػا بنظريػة رائجػة مػف نظريػات العمػـ فػى عصػرىا 
أو محاولػػة احتػػذائيا لمنػػاىج العمػػـ. وىكػػذا يجػػرى المػػذىب كمػػو، وقػػد بػػدا كمػػا لػػو كػػاف عرًضػػا فمسػػفًيا 

 عض الوجوه لما يصطنعو العمماء مف مناىج وأساليب. لنتائج فمسفية عممية سائدة، أو محاكاة مف ب
ولمفمسفة العممية دللة واسعة تجعؿ مف وجودىػا أمػًرا مشػروًعا عنػدما تشػير إلػى أيػة فمسػفة     

بحيث ل تظؿ تػأماًل منبػت الصػمة بمػا يجػرى عمػى أرض الواقػع، ولكػف  ،تفيد مف العمـ فى عصرىا
 مسفة لمتخمى عنيا لمعمـ يقوـ بدورىا بدًل عنيا.عمى شريطة أل تعفى نفسيا مف وظيفة الف

 

 اإلنجميزية خاصة: الطابع التجريبى لمفمسفة
يسػرى فييػػا منػػذ مطمػػع  لفمسػػفة اإلنجميزيػة أف يمحػػظ مممًحػػا أساسػػًيايسػتطيع الػػدارس لتطػػور ا     

 Empiricism)بالتجريبيػة( العصور الحديثة حتى وقت قريب، ىذا المممػح ىػو مػا يمكػف تسػميتو 
فػى القػرف السػادس عشػر، وىكػذا عنػد  )بيكػوف(فيكذا كانػت عنػد  (،ٕٗ، ٖٜٙٔ)رودلؼ ميتس: 

لوؾ فى القرف السابع عشر ، وىكػذا كانػت عنػد )ىيػوـ( فػى القػرف الثػامف عشػر، وىكػذا كانػت عنػد 
، وىكػػذا أصػػبحت عنػػد أصػػحاب (ٖٔ)زكػػى نجيػػب محمػػود: د.ت،  فػػى القػػرف التاسػػع عشػػر )مػػؿ(

 ؼ أجنحتيا.فمسفة التحميؿ بمختم
ولممػػذىب التجريبػػى الحػػؽ أكثػػر ممػػا ألى مػػذىب آخػػر فػػى إرجػػاع أصػػمو إلػػى تػػراث طويػػؿ،     

وىو لـ يتغمغؿ فى أى بمد بنفس العمؽ والتأصؿ الذى تغمغؿ بو فػى الجػزر البريطانيػة، وعمػى ذلػؾ 
وحػػدنا ففػػى وسػػعنا أف نسػػمى ىػػذه المدرسػػة بالمدرسػػة الوطنيػػة أو القوميػػة. وعمػػى الػػرغـ مػػف أننػػا لػػو 

بينيا وبيف الفكر اإلنجميزى، فقد يعد ىذا فيو بعػض الغمػو، إل أف ىنػاؾ مػا يبػرر القػوؿ بأنيػا أكثػر 
 المدارس تمثياًل ليذا الفكر.

وقػػد تجمػػى ىػػذا المػػذىب فػػى مجػػالت مختمفػػة فػػى الفكػػر اإلنجميػػزى بأسػػماء متعػػددة، مثػػؿ      
رفة، ومذىب التداعى لمدللة عمى اتجاىو المذىب الحسى أو الظاىرى فيما يتعمؽ بنظريتو فى المع

، أو المنفعػػػػػػػة Eudaemonism، أو السػػػػػػػعادة  Hedonismفػػػػػػػى عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس، ومػػػػػػػذىب المػػػػػػػذة 
Utilitarianism  لمتعبيػػر عػػف اتجاىػػو األخالقػػى، ومػػذىب الشػػؾ أو الالأدريػػة لمدللػػة عمػػى موقفػػو

ا وأحياًنػػػػػػػ) Indifferentismأو الحياديػػػػػػػة  Deismالميتػػػػػػػافيزيقى ، ومػػػػػػػذىب اإللييػػػػػػػة الطبيعيػػػػػػػة 
 )رودلػػػؼفػػػى السياسػػػة  Libralismفػػػى الػػػديف، ومػػػذىب الحػػػرييف )الميبػػػرالييف(  أيًضػػػا( اإللحاديػػػة
 (.ٖٗ، ٖٜٙٔميتس: 
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لتمثؿ النزعة التجريبية والنتصار ليا،  -أكثر مف سواىا-وبفعؿ عوامؿ عدة تييأت انجمترا     
يـ، فػػػال تضػػػاىى األمػػػـ العريقػػػة فػػػى القػػػارة فقػػػد كانػػػت انجمتػػػرا جػػػزرا ممقػػػاة عمػػػى ىػػػامش العػػػالـ القػػػد

األوربيػػػػة، ذوات التػػػػراث الزاخػػػػر كإيطاليػػػػا وفرنسػػػػا مػػػػثاًل، وباكتشػػػػاؼ األمػػػػريكتيف أصػػػػبحت الجػػػػزر 
 –عصػر العمػـ–البريطانية فجأة فى المركز بيف العالميف القديـ والجديػد. ىكػذا بػدأ العصػر الحػديث 

ثقميػػا نحػػو استكشػػاؼ العػػالـ الجديػػد والخبػػرة بوضػػع مركػػزى مسػػتجد لنجمتػػرا، فانطمقػػت بػػال تػػراث ي
التجريبيػػة المباشػػرة بػػو. والمحصػػمة أف فػػرض أسػػطوليا ىيمنتػػو عمػػى بحػػار األرضػػيف، بعػػد أف عػػال 
شأنو، وأفؿ العصػر الحػديث مػع نيايػات القػرف التاسػع عشػر. وقػد أصػبحت بريطانيػا امبراطوريػة ل 

اإلنجميػػزى فػػى البدايػػة لػػواء التجريبيػػة، تغػػرب عنيػػا الشػػمس، فػػال ينفصػػؿ ىػػذا عػػف أف يرفػػع بيكػػوف 
وينتصؼ العصر ونيوتف اإلنجميزى يزىو بأف نسؽ العمـو التجريبية اإلخباريػة قػد اكتمػؿ عمػى يديػو 

 (.ٕٕٔ :ٕٓٓٓ)يمنى الخولى، 
وعمى مدار العصر الحديث تبارى الفالسفة اإلنجميػز فػى تأكيػد التجريبيػة والنظريػة الحسػية     

عػػػف الميتافيزيقػػػا، حتػػػى ارتبطػػػت ىػػػذه النزعػػػة ارتباًطػػػا خاًصػػػا بػػػروح الفمسػػػفة فػػػى المعرفػػػة والعػػػزوؼ 
اإلنجميزية، وقد بمغت ذروتيا وأكثر صورىا شعبية وشيوًعا فى انجمترا إباف القػرف السػابع عشػر مػع 

الذى ىاجـ القياس األرسطى وأشبعو تيكما وسخرية، ورفض بقطع  (ٗٓٚٔ -ٕٖٙٔ جوف لوؾ )
مفطػػورة فػػى العقػػؿ البشػػرى تركػػز عمييػػا المػػذاىب العقميػػة المقابمػػة لمتجربػػة، أى ادعػػاء بوجػػود أفكػػار 

 وأكد أف العقؿ صفحة بيضاء، ثـ تخطيا المعطيات الحسية والتجربة.
وشػػػاع فػػػى القػػػارة األوربيػػػة عامػػػة، وفرنسػػػا خاصػػػة مػػػذىب الواحديػػػة الماديػػػة الػػػذى رأى أف     

ساس وسػتوجد كمػا ىػى، حتػى ولػو لػـ يكػف الوجود صيغ مف مادة خالصة، فالمادة ىى األصؿ واأل
ثمة عقؿ يدركيا، حتى قبؿ أف يوجد عمييا أى إنساف. المادة سابقة عمى الفكر، والفكر ذاتو ظاىرة 
لحقة لممادة، فيرتد إلى عمميات فيزيائية ميكانيكية أو فسيولوجية تجػرى فػى قطعػة متعينػة ومتحيػزة 

 اصة.مف المادة اسميا المخ، وفًقا لقوانينيا الخ
ومػػف أجػػؿ اكتمػػاؿ الواحديػػة الماديػػة تماًمػػا، كػػاف مػػف الضػػرورى إنكػػار جوىريػػة العقػػؿ، ومػػد     

نطػػاؽ التفسػػير الميكػػػانيكى مػػف ظػػواىر الحيػػػاة إلػػى ظػػواىر الػػػوعى أيًضػػا، وعمػػى ىػػػذا كػػاف ظيػػػور 
-ٛٛ٘ٔ)  T. Hobbesالواحدية المادية بصورتيا الفمسفية المتكاممة فى انجمترا مع توماس ىوبز 

(، وىػػو تمميػػذ لفرنسػػػيس بيكػػوف. وعبػػػر عػػف ىػػذا المنحػػػى أحػػد الفالسػػػفة الفرنسػػييف المتشػػػيع ٜٚٙٔ
المخ يفرز التفكير كما تفرز الكبد الصػفراء، فػال وجػود إل لممػادة والحركػة، وىمػا ، فلمواحدية المادية

ييػػا، ول أزليتػػاف أبػػديتاف، خصائصػػيما ىػػى القػػوانيف الطبيعيػػة الضػػرورية، ول مصػػادفة ول تػػدبير إل
 غاية ول نفس ول حرية لننساف ألنيا إنكار لمنظاـ فى الطبيعة.

ىكػػػػذا صػػػػاغت التجريبيػػػػة اإلنجميزيػػػػة روح العمػػػػـ، ثػػػػـ أفػػػػرط التنػػػػوير الفرنسػػػػى فػػػػى محاولػػػػة      
أصػػفى بمػػورة ليػػا  )كػػانط(إنضػػاجيا حتػػى كػػادت تحتػػرؽ، وأعطتيػػا قمػػة التنػػوير األلمػػانى عمػػى يػػد 
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 -()النومينػاالمقابمػة لػػ  )األشػيا  لػذاتيا(، العمـ بعالـ الظواىر الفينومينػابنظريتو التى عينت حدود 
فأصبحت أجواء النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر مييأة لطرح األساس  -أى األشياء فى ذاتيا

، التػػى عنػػت )الفمسػػفة الوضػػعية(والخمفيػػة الصػػمبة التػػى سػػوؼ تنطمػػؽ منيػػا فمسػػفة العمػػـ، أل وىػػى 
ا ىو "موضوع" أمامنا فى العالـ الواقعى التجريبى، ورفػض أى اسػتنتاجات فمسػفية القتصار عمى م

)يمػػف الخػػولى: أو ميتافيزيقيػػة تتجػػاوز ىػػذه الحػػدود، انطالقًػػا مػػف رفػػض كػػؿ مػػا ل يتحقػػؽ تجريبًيػػا 
ٔ٘ٔ.) 
ولقد واكػب ىػذا التوجػو التجريبػى وعػززه حركػة تقػدـ عممػى، فمػا أف انقضػى القػرف السػادس      

بدأ يتألؽ عمماء مثؿ جاليميو وسط فنانى عصر النيضػة، ولػـ يكػف القػرف السػابع عشػر  عشر حتى
قػػرف العبػػاقرة فحسػػب مػػف أمثػػاؿ نيػػوتف، وىػػارفى، وديكػػارت، وبسػػكاؿ، بػػؿ كػػاف أيضػػا قػػرف تأسػػيس 

، وأكاديميػػة العمػػػـو الفرنسػػػية (ٓٙٙٔ)الجمعيػػات العمميػػػة الكبػػرى مثػػػؿ الجمعيػػػة الممكيػػة البريطانيػػػة 
ع ظيور مئات الباحثيف النشطيف خػالؿ ىػذا القػرف ممػف كػاف تؤلػؼ بيػنيـ جمعيػاتيـ وم (،ٓٙٙٔ)

العمميػػػة ونشػػػراتيـ، ونظػػػاـ فريػػػد لممراسػػػالت الخاصػػػة. وقػػػد بمػػػغ العمػػػـ بيػػػذا كمػػػو سػػػف الرشػػػد كنشػػػاط 
 (.ٕٚٔ، ٜٗٛٔكريف برينتوف: اجتماعى )

فيػة التػػى تمػت فػى مطمػػع وحفمػت البيئػة الغربيػػة بمتغيػرات أخػرى ىامػػة، فالكتشػافات الجغرا     
العصػر الحػديث التػى دعمتيػا البحػوث العمميػة فػػى مجػاؿ الفمػؾ والمالحػة والجغرافيػا، وضػعت أمػػاـ 
األوروبييف آلؼ الحقائؽ الجديدة، وآلؼ التحديات لمعقؿ الباحث المحقؽ. وبدأ خالؿ ىذه القػروف 

ه. وبالتػالى جيػوًدا إلنتػاج استخداـ البارود فػى أغػراض الحػرب، وحفػز اسػتخدامو جيػود الػدفاع ضػد
ذا كاف ىذا كمو يدخؿ فى إطار التكنولوجيا والختػراع ولػيس العمػـ، ولكػف ىػذه  متفجرات أشد قوة. وا 

، تمثػػؿ صػػوؿ إلػػى أشػػياء أكثػػر فػػأكثر تعقيػػًداالمضػػاعفة لألشػػياء، وىػػذا النيمػػاؾ فييػػا، ومحاولػػة الو 
 )كػريفالضػرورية والالزمػة لنمػو العمػـ كميا فى ذاتيػا ومػف تأثيرىػا عمػى عقػوؿ النػاس أحػد الشػروط 

 .(ٜٕٔ، ٜٗٛٔبرينتوف: 
(، وجػاليميو ٖٗ٘ٔ-ٕٚٗٔويمكف أف نؤرخ لبداية ظيور العمـ الحديث بعيػد كوبرنيكػوس )    
(، فحيف وضع كوبرنيكوس النظاـ المرتكز حػوؿ الشػمس، أرسػى أسػس عمػـ الفمػؾ ٔٗٙٔ-ٗٙ٘ٔ)

التػػػى أدت إلػػػى تغييػػػر مجػػػرى التفكيػػػر العممػػػى الحػػػديث، وقػػػاـ فػػػى الوقػػػت ذاتػػػو بػػػالخطوة الحاسػػػمة 
الحديث، وحررتو مف عناصر التشبيو باإلنساف، التى كانت تسود الفترات السػابقة. أمػا جػاليميو فقػد 
أعطػػى العمػػـ الحػػديث منيجػػو الكمػػى التجريبػػى، فقػػد جػػددت التجػػارب التػػى قػػاـ بيػػا إلثبػػات قػػانوف 

جربة وبيف القياس والصياغة الرياضية. وبفضػؿ سقوط األجساـ، نموذج المنيج الذى يجمع بيف الت
جاليميو تحػوؿ جيػؿ مػف العممػاء إلػى اسػتخداـ التجػارب فػى األغػراض العمميػة. ومػع ذلػؾ، فػإف ىػذا 
التحػػػػوؿ العػػػػاـ إلػػػػى اسػػػػتخداـ المػػػػنيج التجريبػػػػى الػػػػذى يمكػػػػف أف يعػػػػد نتيجػػػػة لتغيػػػػر فػػػػى الظػػػػروؼ 
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اليونػػانى فػػى صػػورة النزعػػة المدرسػػية، وأدى الجتماعيػػة، حػػرر أذىػػاف العممػػاء مػػف الىتمػػاـ بػػالعمـ 
 (.ٜ٘، ٕٜٙٔ)ىانز ريشنباخ: بطريقة طبيعية إلى قياـ عمـ تجريبى 

بصػفة خاصػة طفػرة عمميػة كػاف ليػا أثرىػا الػذى  (ٕٚٚٔ-ٕٗٙٔ) )نيػوتف(ومثمت جيود      
انوف امتػػػد فتػػػرة زمنيػػػة طويمػػػة، وقػػػد كػػػاف نيػػػوتف مػػػأخوذا بالمسػػػائؿ الميكانيكيػػػة فػػػى الفمػػػؾ، وكػػػاف قػػػ

الجاذبية أروع اكتشاؼ توصؿ إليو ولبث مستوليا عمى األذىاف أجياًل، فقػد انػتظـ فػى صػورة عامػة 
 أف المػػذىب الطبيعػػى قػػد أحػػرز نصػػًرا كػػؿ الظػػواىر الطبيعيػػة لمكػػوف، وفسػػر ظػػواىر شػػتى، ممػػا أكػػد

وولػؼ: ) مبيًنا، وأكد ضرورة إيجػاد تفرقػة شػديدة فاصػمة بػيف الظػواىر السػماوية والظػواىر األرضػية
ٜٖٔٙ ،ٚٚ.) 
نتيجة لنجاح المنيج الرياضى فى الفيزياء. فإذا  Determinismوبرزت نظرية )الحتمية(      

ذا اتضػػػح أف المنػػػاىج  كػػػاف مػػػف الممكػػػف تصػػػور القػػػوانيف الفيزيائيػػػة عمػػػى أنيػػػا عالقػػػات رياضػػػية، وا 
ى مػػف وراء عػػدـ ئػػذ يكػػوف مػػف الضػػرورى وجػػود نظػػاـ رياضػػنباطية أدوات لمتنبػػؤ الػػدقيؽ، عندالسػػت

مف وجود نظػاـ سػببى. ولػو لػـ نكػف نعػرؼ ىػذا النظػاـ فػى كػؿ  دَّ بُ  النتظاـ البادى لمتجارب، أى ل
األحواؿ، ولو بدا أنو سيكوف مػف المسػتحيؿ فػى أى وقػت معرفتػو معرفػة كاممػة، لكػاف ىػذا اإلخفػاؽ 

  (.ٓٓٔ، ٕٜٙٔ)ىانز ريشنباخ: راجعًا إلى نقص اإلنساف 
ىذا الرأى فى تشبييو المشيور الذى قػاؿ  Laplaceالفرنسى لبالس وقد لخص الرياضى 

فيو أنو لو وجد عقؿ فوؽ البشر يسػتطيع مالحظػة موقػع كػؿ ذرة وسػرعتيا، وحػؿ جميػع المعػادلت 
الرياضية، لكاف "المستقبؿ كالماضى حاضرًا" بالنسبة إلى ىذا العقؿ فػوؽ البشػر، وألمكنػو أف يحػدد 

كػػػؿ حػػػادث، سػػػواء أكػػػاف يقػػػع بعػػػدنا أـ قبمنػػػا بػػػآلؼ السػػػنيف. ىػػػذه الحتميػػػة بدقػػػة التفاصػػػيؿ الدقيقػػػة ل
عػف القػدر: فيػى عميػاء، ل  فيزيػاء نيػوتف، وىػى تختمػؼ اختالفًػا أساسػًياالفيزيائية ىى أعـ  نتيجػة ل

مرسومة مقدمًا، وىى ل تحابى الناس أو تكرىيـ، وىى حتمية ل بالنسبة إلى غايات المستقبؿ، بؿ 
وقػػائع الماضػػى، وحتميػػة ل بالنسػػبة إلػػى أمػػر خػػارؽ لمطبيعػػة، بػػؿ بالنسػػبة إلػػى قػػانوف بالنسػػبة إلػػى 

فيزيائى، غير أنيا ل تقؿ فى دقتيا وشموليا عف حتمية المصير. وىى تجعؿ العالـ الفيزيائى أشبو 
 (.ٔٓٔ، ٕٜٙٔىانز ريشنباخ: بساعة م،نة تمر آلًيا بمراحميا المختمفة )

مػػـ كعامػػؿ مػػف عوامػػؿ القػػوة قػػد أدى إلػػى تغييػػر الكثيػػر مػػف حيػػاة ول شػػؾ فػػى أف ظيػػور الع   
النػػاس وشػػكؿ خطػػرا عمػػى تقاليػػدىـ وأعػػرافيـ، بػػؿ وقمػػب أسػػس تفكيػػرىـ رأسػػا عمػػى عقػػب، فقػػد تػػرؾ 
العمػػـ آثػػػاره الواضػػػحة فػػى الحيػػػاة العامػػػة لننسػػاف، وغّيػػػر الكثيػػػر مػػف الػػػنظـ الجتماعيػػػة والسياسػػػية 

ـ فػػى حقيقتػػو ثػػورة عمػػت المجتمػػع مػػف جميػػع جوانبػػو، وأحػػدثت والقتصػػادية. وباختصػػار كػػاف العمػػ
 )محمػػػد ميػػػراف،فيمػػػا يمػػػى  سػػػانية ومحتواىػػػا، ممػػػا يمكػػػف إيجازىػػػاانقالًبػػػا فػػػى مضػػػموف الحيػػػاة اإلن

ٜٔٛٗ :ٜٔ:) 
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، يحتػؿ  )غايػة(العػالـ، لػـ يعػد بوصػفو  )فيػـ(فالعمـ النظرى الػذى كػاف ييػدؼ أساًسػا إلػى      
كػػػاف يحتميػػا فػػػى العصػػور السػػابقة، وأصػػػبح العمػػـ العممػػػى الػػذى ييػػػدؼ  تمػػؾ المكانػػة السػػػامية التػػى

أساسا إلى "تغيير" العامؿ أكثر منو أىمية. وأخذت أىمية ىذا األخير تزداد يوًما بعد يوـ حتى كػاد 
يقضى عمى العمـ النظرى فى أذىاف الناس. وقد ترؾ ىذا األمر أثػًرا سػيًئا مػا زلنػا نعػانى منػو حتػى 

مييػػز القػػاطع بػػيف العمػػـو العمميػػة والعمػػوـ النظريػػة، ومػػا ترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف ظيػػور اليػػوـ، وىػػو الت
 النظرة المتعالية التى ينظر بيا أصحاب العمـو األولى عمى أصحاب العمـو الثانية.

ولعػػؿ مػػف أخطػػػر اآلثػػار والنتػػائج التػػػى ترتبػػت عمػػػى ظيػػور العمػػـ الحػػػديث، وعمػػى النجػػػاح      
صيرة مف الزمف نسبًيا، نتيجة كاف ليا أثرىا البالغ عمى عقوؿ المفكريف الكبير الذى حققو فى فترة ق

والفالسػػفة، ونقصػػد بيػػا تمػػؾ النتيجػػة التػػى تتعمػػؽ بػػالمنيج العممػػى الػػذى يتبعػػو الباحػػث لمتوصػػؿ إلػػى 
 النتائج التى يتوصؿ إلييا.

ينػػا أف ىنػػاؾ بيػػد أننػػا لػػو نظرنػػا إلػػى التيػػارات الفمسػػفية التػػى سػػادت فػػى  مضػػمار العمػػـ، أللف    
اتجاًىا عامػا يميػؿ إلػى تحديػد مركػز العمػـ، وسػبر غػور إمكانياتػو ، وتعيػيف حػدود المعرفػة العمميػة، 
وليس الغرض مف ىذه الحركة النقدية ىو إنكار قيمة العمـ أو التشكيؾ فى قدرتو ، بؿ الغرض ىػو 

ًصػػا أف بعػػض النتػػائج الوفػػاء لػػروح العمػػـ نفسػػو، والتعػػرؼ عمػػى حػػدود العمػػـ الدقيقػػة الصػػارمة، خصو 
العممية قػد أدت إلػى ظيػور بعػض العقبػات فػى وجػو التجديػد العقمػى الكامػؿ لػبعض وقػائع التجربػة، 

  )بػػػور(، وEinstein )أينشػػػتايف(، و Planck  )بالنػػػؾ(وحسػػػبنا أف نرجػػػع إلػػػى أعمػػػاؿ كػػػؿ مػػػف 
Bohrىاينزنبرج(،  و( Heisenberg يتجاوزىػا، ، لكى نتحقؽ مػف أف لمعمػـ حػدودا ل يسػتطيع أف

فػػالفكرة األساسػػية التػػى يقػػوـ عمييػػا مبػػدأ النسػػبية مػػثاًل، ىػػى أف لمجمػػوع الظػػواىر الفيزيائيػػة طابًعػػا 
 خاًصا يحوؿ بيننا وبيف إدخاؿ مفيوـ الحركة المطمقة. 

ولػػيس مػػف شػػؾ فػػى أف ىػػذا المبػػدأ يفػػرض تحديػػًدا صػػارما عمػػى قػػوانيف الطبيعػػة، ألنػػو يقػػيـ 
النسبية والترموديناميكا، التى تقوؿ بعدـ جدوى حركة مستمرة. وفضاًل  ضرًبا مف التماثؿ بيف نظرية

يزيائيػػة فعػػف ذلػػؾ فقػػد جػػاء مبػػدأ ىػػايزنبرج فأظيرنػػا عمػػى وجػػود اضػػطرابات فػػى مجػػرى الظػػواىر ال
نفسػػػيا: إذ كشػػػؼ لنػػػا عػػػف اسػػػتحالة قيػػػاس وضػػػع أى جسػػػيـ وسػػػرعتو فػػػى وقػػػت واحػػػد قياًسػػػا دقيقًػػػا 

لو لو أثر كبير فى زعزعة الحتمية العممية، قد أدى إلى القوؿ بوجود محكًما. وىذا المبدا الذى كاف 
 حدود ىييات لمعمـ أف يتخطاىا.

تبتعػػد عنػػا بسػػرعة فائقػػة لدرجػػة أننػػا ل نكػػاد  )السػػدـ(فػػإذا أضػػفنا إلػػى كػػؿ ىػػذا أف بعػػض      
يػػػيف نسػػػتطيع أف نقػػػوؿ عنيػػػا شػػػيًئا، إذ أف دراسػػػتيا تسػػػتمـز القيػػػاـ بتجػػػارب طويمػػػة قػػػد تسػػػتغرؽ مال

السػػنيف، أمكننػػا أف نفيػػـ لمػػاذا يصػػر بعػػض البػػاحثيف عمػػى القػػوؿ بػػأف ثمػػة ظػػواىر تفمػػت مػػف طائمػػة 
 (.ٕٖ: ٜٙٙٔ)زكريا إبراىيـ ، فبراير العمـ، وتند عف كؿ تفسير عممى 
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والواقع أننا لو تتبعنا تمؾ الحركة النقدية التى جرت منذ فترة فػى مضػمار العمػـ، لوجػدنا أف    
لالإقميدية، والميكانيكا الالنيوتينية، قد أدى إلى إعادة النظر فػى كثيػر مػف المفػاىيـ ظيور اليندسة ا

أو فكػػػرة  )الحتميػػػة(العمميػػػة التقميديػػػة، فمػػػـ نعػػػد اليػػػوـ نجػػػد بػػػيف عممػػػاء الطبيعػػػة إجماعػػػاعمى فكػػػرة 
أو ال ستمرار، بؿ ظيرت فى مجاؿ الدراسات الطبيعية أفكار جديدة عف الالحتمية ، –)التصاؿ( 

والنفصػػاؿ، والحتمػػاؿ، والقػػوانيف اإلحصػػائية..إلخ، وىكػػذا أصػػبح مػػف الضػػرورى إعػػادة النظػػر فػػى 
( مف أجؿ تحديد المقصػود بيػذا المفيػوـ، وتعيػيف الحػدود التػى تقػؼ عنػدىا )التفسير العممىمفيوـ 

 ميمة العمـ.
 

 غزوة مثالية أولى:
الكالسػػػيكية، فػػػال عجػػػب إذف أف  فػػػإذا كانػػػت ىػػػذه ىػػػى صػػػورة العػػػالـ كمػػػا رسػػػمتيا الفيزيػػػاء     

ظيػػػػرت فػػػػى عيػػػػد نيػػػػوتف موجػػػػة مػػػػف النزعػػػػة العقميػػػػة، فضػػػػاًل عػػػػف النزعػػػػة التجريبيػػػػة، فقػػػػد اقتصػػػػر 
التجريبيػػوف عمػػى تحميػػؿ جانػػب واحػػد مػػف العمػػـ، ىػػو الجانػػب القابػػؿ لممالحظػػة، بينمػػا أكػػد العقميػػوف 

؛ ألنيػػا عجػػزت عػػف تعميػػؿ جانبػػو الرياضػػى. عمػػى أف التجريبيػػة انيػػارت آخػػر األمػػر أمػػاـ نقػػد ىيػػوـ
الطبيعة التنبؤية لمعمـ، ولـ تستطع تفسير الطريقة التى يمكننػا بيػا أف نعػرؼ النظػاـ السػببى الػدقيؽ 
لمعالـ، وىو النظاـ الذى أيقف العالـ بوجوده، وكاف يعتقد أنو يعرفو فى خطوطو العامة عمى األقؿ. 

وا الموقػؼ التجريبػى ووضػعوا مػذاىب ترمػى وىكذا اعتقد العقميوف أنيـ كانوا عمى حؽ عندما ىػاجم
، ٕٜٙٔىػػانز ريشػػنباخ: )إلػػى تفسػػير الػػدور الػػذى تقػػوـ بػػو الرياضػػيات فػػى بنػػاء العػػالـ الفيزيػػائى 

ٔٓٔ.) 
وفى ألمانيػا اتخػذ رد الفعػؿ ضػد نزعػة )ىيػوـ( الالأدريػة صػورة أعمػؽ بكثيػر وأشػد مػف تمػؾ      

نوعػًا جديػدًا مػف  )كانط( و)فشتة( و)ىيجػؿ(نمى ليا فى فرنسا، فقد  روسو(الصورة التى أعطاىا )
الفمسفة تتوخى أف تصوف المعرفة والفضيمة معا مػف المػذاىب )المخربػة( فػى أخريػات القػرف الثػامف 

إلػى  )ديكػارت(سػبقت النزعػة الذاتيػة التػى بػدأت مػع  )فشػتو(عشر، فعنػد كػانط، وبدرجػة أكبػر عنػد 
 أطراؼ جديدة.

ية بأسرىا وشػائج قربػى بالحركػة الرومانسػية. وىػذه الوشػائج واضػحة ولمنزعة المثالية األلمان    
 )ىيجؿ(.، وىى أقؿ وضوحا عند )شيمنج(وما برحت أوضح عند  )فشتو(،عند 
 (.ٖٗٔ، ٜٚٚٔ)برتراند رسؿ: ىو مؤسس النزعة المثالية األلمانية و)كانط(،      
عالـ القرف الثامف عشر إلى ما ومف المالحظ أف الخطوات األولى التى تـ بيا التحوؿ مف      

بعده، تمتاز بظيور رد فعؿ عنيؼ ضد الطرؽ والمثؿ العميا العممية لعصر العقؿ، ففى ختاـ القػرف 
الثػػػامف عشػػػر ظيػػػرت فػػػى أوربػػػا عػػػدة اتجاىػػػات كػػػاف بعضػػػيا يمثػػػؿ رد الفعػػػؿ ضػػػد مفػػػاىيـ العػػػالـ 

شػكؿ خفػى فػى الحضػارة الغربيػة النيوتونى، والبعض اآلخر يمثؿ بعثًا لقوى كانت ل تزاؿ موجودة ب
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منػػذ عصػػػر النيضػػػة. ىػػػذه التجاىػػػات المجتمعػػػة بشػػػكؿ ضػػػعيؼ تحػػػت اسػػػـ المػػػذىب الرومػػػانتيكى 
Romanticism كانػػػػػػػت تؤكػػػػػػػد الجانػػػػػػػب العػػػػػػػاطفى ل الجانػػػػػػػب العقمػػػػػػػى مػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػة البشػػػػػػػرية ،

 (.ٜٔ، ٜٙٙٔج.ىػ.رانداؿ: )
رومػانتيكى، كانػت فػى األسػاس رد إف ذلؾ التجاه، أو تمؾ النزعػة التػى سػميت بالمػذىب ال    

فعػػؿ ضػػد تأويػػؿ الخبػػرة البشػػرية تػػأوياًل ضػػيًقا بمصػػطمح العقػػؿ وحػػده. كانػػت نوًعػػا مػػف التأكيػػد عمػػى 
ذلؾ الجانب األقؿ حًظا مف العقؿ فى الطبيعة البشرية، وعمى كؿ ما يميز اإلنساف مف آلة التفكيػر 

لعالـ كنظاـ آلػى واسػع فحسػب.. كانػت تعبيػًرا الحاسبة الباردة، وكانت بالتالى ثورة ضد النظر إلى ا
عػػف العتقػػاد بػػأف الحيػػاة أوسػػع مػػف الػػذكاء، وبػػأف العػػالـ أكثػػر ممػػا فػػى وسػػع الفيزيػػاء أف تجػػد فيػػو. 
كانػػػػػت انصػػػػػراًفا إلػػػػػى خبػػػػػرة اإلنسػػػػػاف بكػػػػػؿ اتسػػػػػاعيا وشػػػػػموليا بػػػػػدؿ القتصػػػػػار عمػػػػػى العمػػػػػـ وحػػػػػده 

 (.ٕٗ، ٜٙٙٔج.ىػ.رانداؿ: )
ذا كانت الصفة الم     ميزة لمفمسفة اإلنجميزية ىى التزاميا بدقة حػدود تراثيػا القػومى المنعػزؿ وا 

خميػة، انسبيًا، ونفورىا مػف أى عنصػر خػارجى يقػتحـ أرضػيا عنػوة، بقػدر نفورىػا مػف النقالبػات الد
متػػأثرة إلػػى حػػد كبيػػر بالمثاليػػة  )مثاليػػة(إل أف انجمتػػرا شػػيدت فػػى أوائػػؿ القػػرف التاسػػع عشػػر موجػػة 

 (.ٚٛٔ، ٖٜٙٔ)رودلػػؼ ميػػتس: تػػى تمثمػػت بصػػفة خاصػػة فػػى فمسػػفة كػػانط وىيجػػؿ األلمانيػػة ال
ثراء وتعميًقا ىائاًل لممحتوى إذ وكانت ىذه المثالية األلمانية تمثؿ تحوًل ىاًما،  لـ تكف فقط توسيًعا وا 

تراجًعػػا تاًمػػا عػػف األسػػاليب ، المػػذىبى لمتفكيػػر اإلنجميػػزى، بػػؿ كانػػت تمثػػؿ أيًضػػا، وقبػػؿ كػػؿ شػػئ 
 مة، وتحوياًل لدفة الفمسفة فى اتجاه جديد كؿ الجدة.القدي
لكف ل ُبدَّ مف التنبيػو إلػى أف ىػذه الموجػة المثاليػة التػى شػيدىا الفكػر اإلنجميػزى فػى أوائػؿ      

القػػرف التاسػػع عشػػر كانػػت تتركػػز بصػػفة أساسػػية فػػى الشػػعر واألدب، األمػػر الػػذى ىيػػأ الجػػو لمعقػػؿ 
 ما بعد.لتمقى نظرة مثالية إلى العالـ في

-ٕٚٚٔ) )كػػػػولردج(وكػػػػاف مػػػػف أبػػػػرز الكتػػػػاب الػػػػذيف شػػػػيدتيـ انجمتػػػػرا فػػػػى ىػػػػذا التجػػػػاه      
ذلؾ أنو لػـ يكػف شػاعًرا مميًمػا وحسػب، بػؿ كانػت لػو نظراتػو وتأمالتػو الفمسػفية التػى كػاف (، ٖٗٛٔ

و يضػػػعيا فػػػى قالػػػب األقػػػواؿ المػػػوجزة والحكػػػـ الرائعػػػة. ولقػػػد وقػػػؼ كػػػولردج فػػػى آرائػػػو موقفًػػػا تػػػابع فيػػػ
اتجاىات باركمى واسبينوزا وأفالطوف وكانط وشػمنج وغيػرىـ، وابتعػد، بػؿ ىػاجـ اآلراء الفمسػفية التػى 

)عمػػى عبػػد المعطػػى كانػػت سػػائدة فػػى عصػػره وبمػػده ول سػػيما مػػذىب المنفعػػة التجريبػػى عنػػد بنتػػاـ 
 (.ٕٗ ،ٜٗٛٔمحمد: 

لػذى دعػا بػػو إلييػا تومػػاس عمػى أف أحػدا لػػـ يػدع إلػػى رسػالة المثاليػة بمثػػؿ العمػؽ والتػػأثير ا     
، فإليػػو، أكثػػر مػػف أى شػػخص آخػػر، يرجػػع الفضػػؿ فػػى إحػػداث التغييػػر (ٔٛٛٔ-ٜ٘ٚٔ)كرليػػؿ 

، ٖٜٙٔ)رودلػػػؼ ميػػػتس: الػػػذىنى الكامػػػؿ الػػػذى وقػػػع فػػػى أيامػػػو، وتييئػػػة األرض لمبػػػذرة الجديػػػدة 
ٕٜٗ.) 
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ذا كانػػػت الفمسػػػفة التجريبيػػػة التقميديػػػة فػػػى القػػػرنيف السػػػابع عشػػػر والثػػػامف      عشػػػر قػػػد بمغػػػت  وا 
ذروتيا فى فمسفة ىيوـ، فإف التجريبية الحديثة إباف القرف التاسع عشر قد اسػتوفت نموىػا ونضػجيا 

ذا كانػػػػت المدرسػػػػة  .بعػػػػد قػػػػرف مػػػػف الزمػػػػاف (ٖٚٛٔ-ٙٓٛٔ)فػػػػى فمسػػػػفة جػػػػوف سػػػػتيوارت مػػػػؿ  وا 
مػػاس )تو  ٗٙٚٔالسػػكتمندية قػػد تمكنػػت مػػف تقػػويض التجريبيػػة التقميديػػة بالحممػػة التػػى شػػنتيا سػػنة 

عمػى فمسػػفة ىيػوـ، وعمػت بعػػدىا الموجػة المثاليػة، فقػػد اسػتطاعت التجريبيػة الحديثػػة  T.Reid ريػد(
عمى فمسػفة السػير ولػيـ ىػاممتوف بعػد )مؿ( أف ترد لممدرسة السكتمندية ضربتيا بحممة عنيفة شنيا 

 (.ٛ٘ٔ)توفيؽ الطويؿ: د.ت،  (٘ٙٛٔعاـ قرف مف الزماف )
دية المعسكر الذى يمثؿ الفمسفة الحدسية فػى عصػره، فكػاف طبيعيػًا كانت المدرسة السكتمن     

 )لػوؾ(جيوده لتقويض فمسفتيا وىدـ األسس التى قامت عمييا، وىاجميا كما ىاجـ  )مؿ(أف يعبئ 
وغيػػره مػػف التجػػريبييف األفكػػار الفطريػػة، التػػى شػػاد ديكػػارت عمػػى أساسػػيا فمسػػفتو الحدسػػية العقميػػة. 

وزعيـ مذىب المنفعة أف يصػطنع البػاحثوف المنػاىج العمميػة )مؿ( أستاذ  )بنتاـ(وكاف أقصى آماؿ 
التجريبيػػػة فػػػى دراسػػػة القػػػانوف والقتصػػػاد السياسػػػى واألخػػػالؽ والفمسػػػفة جميعػػػًا، ويقتضػػػى ىػػػذا أف 
ينصػػرفوا عػػف البحػػث عػػف الموضػػوعات التػػى تقػػـو وراء الحػػس، إلػػى دراسػػة الظػػواىر الحسػػية التػػى 

اف فضػػؿ فيمسػػوفنا فػػى ىػذا المجػػاؿ أنػػو حػػدد ىػػذه المنػػاىج، وفصػػؿ تخضػع لممالحظػػة والتجربػػة. وكػػ
فى بياف مراحميا، وأباف عف طرؽ تطبيقيػا، ومضػى فػى مياجمػة فمسػفة المعػانى الفطريػة أبعػد ممػا 

 )توفيػػػؽمضػػػى سػػػابقوه، وأرجػػػع األوليػػػات المنطقيػػػة والقضػػػايا الرياضػػػية إلػػػى السػػػتقراء التجريبػػػى 
 (.ٕٙٔالطويؿ: د.ت، 

يمقراطية السياسية التى رافقت تقد المعرفة العممية وازديػاد مسػاحة اآلخػذيف بػالنيج وكاف لمد    
العممػػػى التجريبػػػى، صػػػورة ممػػػا يمكػػػف تسػػػميتو بالديمقراطيػػػة الفكريػػػة التػػػى سػػػاىمت فػػػى تػػػأثر بعػػػض 

، وأل يجػػد فيمسػػوؼ غضاضػػة فػػى مراجعػػة مػػا كػػاف قػػد سػػبؽ أف قػػاؿ بػػو، االفالسػػفة ببعضػػيـ بعضػػ
 فيصححو ويعدؿ فيو.

ولػػدينا فػػى الفمسػػفة المعاصػػرة الكثيػػر مػػف األمثمػػة الحيػػة ليػػذه الحقيقػػة، ونكتفػػى ىنػػا باإلشػػارة     
إلػػػى أف الفيمسػػػوؼ البريطػػػانى برترانػػػد رسػػػؿ ظػػػؿ ييػػػاجـ إحػػػدى نظريػػػات الفيمسػػػوؼ األمريكػػػى وليػػػاـ 

يًمػا بعادىػا، متجيمس سنوات طويمة، كما ظؿ ىذا األخيػر يػرد عميػو مفسػًرا تمػؾ النظريػة، وشػارحا أ
عدـ فيـ تمؾ النظرية، وظؿ ىذا النقاش دائًرا حتى أتى رسؿ بعد ذلؾ إلى اعتناؽ زميمو البريطانى ب

ىػػذه النظريػػة، متخمًيػػا بػػذلؾ عمػػا كػػاف يػػدافع عنػػو طػػواؿ مػػا يقػػرب مػػف عشػػريف سػػنة، وىكػػذا اتفػػؽ 
 الفيمسوفاف عمى نظرية مف النظريات، عمى الرغـ مف الحتالفات األخرى بينيما.

كػػاف الفيمسػػػوؼ البريطػػانى ىوايتيػػػد يػػدافع فػػػى بدايػػػة حياتػػو الفمسػػػفية عػػف  نظريػػػة معينػػػة، و     
 (.ٖٗ:  ٜٗٛٔ)محمد ميراف، ولكنو انتيى إلى صبغ فمسفتو المتأخرة بصبغة برجسونية واضحة 
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 غزوة مثالية ثانية:
انى مف القػرف ومرة ثانية عادت الموجة المثالية إلى اقتحاـ الفكر اإلنجميزى فى النصؼ الث     

-ٙٗٛٔ) F.H.Bradlleyالتاسع عشر، وكانت الشخصية الرئيسية فى ىػذا الميػداف ىػى برادلػى 
وظيػر اتجاىػو فػى كتابػو )المظيػر والحقيقػة(، الػذى نشػر  (،ٜٕٙ، ٖٜٛٔ()برتراند رسؿ: ٕٜٗٔ
ف ، وقد كافح برادلػى لكػى تحظػى الفمسػفة األلمانيػة التػى عبػر عنيػا ىيجػؿ بالعتقػاد بػأٖٜٛٔسنة 

المنطؽ دوف سواه ىو ما يستطيع أف يخبرنا بالكثير عف عالـ الواقع، ويعتبر برادلى ممف يشاركونو 
 (.ٕٔ، ٖٜٙٔ)برتراند رسؿ: ىذا العتقاد 

كانت الغزوة المثالية األلمانية لمفكر اإلنجميزى ىذه المرة أشد توفيقا وأرسخ جذورا، ألنيا لـ      
يػػا ىػػذه بالدراسػػات الفمسػػفية، بػػؿ جعمػػت أداتتػػاب غيػػر المختصػػيف تجعػػؿ أداتػػو نفػػرا مػػف الشػػعراء والك

ُعرؼ ىؤلء  -)بوزانكت(و كيرد(،و) برادلى(،و) )جريف(،المرة أساتذة الفمسفة فى جامعة أكسفورد: 
فػػى التػػاريخ الفمسػػفى المعاصػػر والػػذى يقػػرب مػػف المعاصػػر، كمػػا تسػػمى  ()مدرسػػة أكسػػفوردباسػػـ 

زية(، ألف فمسفة ىيجؿ كانت أقوى سطوًعا فى مؤلفات ىؤلء األساتذة أحياًنا باسـ )الييجمية اإلنجمي
 )زكػػىكػػاف لػػو كػػذلؾ فػػى تمػػؾ الحركػػة أثػػره العميػػؽ  )كػػانط(مػػف أف تخطئيػػا العػػيف العػػابرة، عمػػى أف 

 (.ٕٖنجيب محمود: د.ت، 
ىػػذه  ول ُبػػدَّ أف نتسػػاءؿ ىنػػا: إذا كػػاف الفكػػر اإلنجميػػزى يميػػؿ بتراثػػو إلػػى التجريبيػػة، فممػػاذا    

)رودلػػػؼ ميػػػتس: األبػػػواب التػػػى فتحيػػػا لمغػػػزوة المثاليػػػة األلمانيػػػة؟ لقػػػد كػػػاف الػػػدافع دينيػػػا! كيػػػؼ؟ 
ٜٖٔٙ ،ٖٕٓ.) 
ا عػػػػدائيا مػػػػف الػػػػديف، ونمػػػػا المػػػػذىب فقػػػػد أدى ظيػػػػور الداروينيػػػػة إلػػػػى اتخػػػػاذ الفمسػػػػفة موقفًػػػػ     

مػػو فػػػى غمػػف تغم الطبيعػػى والمػػادى بقػػوة بػػػيف أتبػػاع داروف، وكػػاف تغمغمػػػو فػػى أذىػػاف العامػػة أعمػػػؽ
تعػػرض الػػديف، نتيجػػة لػػذلؾ، لخطػػر داىػػـ، وىكػػذا دخػػؿ لمثقفػػيف، فكػػاف لػػذلؾ أثػػره اليػػداـ، إذ أذىػػاف ا

الالىوت المعركة، بوصفو الجية المختصة بالدفاع عػف الػديف. غيػر أف األسػمحة الالىوتيػة وحػدىا 
نمػػػا كػػػاف ل العػػػدو بسػػػالحو مػػػف صػػػراع  دَّ ُبػػػ لػػػـ تكػػػف كافيػػػة لممضػػػى فػػػى المعركػػػة ضػػػد الماديػػػة، وا 

الخػػػػاص، أى بالفمسػػػػفة. عمػػػػى أف الفمسػػػػفة القوميػػػػة كانػػػػت عػػػػاجزة عػػػػف ذلػػػػؾ تماًمػػػػا، فمػػػػـ يكػػػػف مػػػػف 
ف جانًبا منيا قد ىرب رافعػًا أعالمػو البيضػاء إلػى استخالص أى سالح جديد منيا، بؿ إ المستطاع

ى كانػػت معسػػكر العػػدو. وىكػػذا أدت خطػػورة الموقػػؼ إلػػى اإلصػػغاء إلػػى تمػػؾ األصػػوات الفمسػػفية التػػ
وأدركت الدوائر الدينية المحافظة، بوجػو خػاص، األىميػة ، تتحدث، منذ وقت غير قميؿ مف ألمانيا 

 (.ٖٖٓ، ٖٜٙٔ)رودلؼ ميتس: العظمى لعقد تحالؼ مع المثالية الفمسفية فى الصراع المقبؿ 
معرفػػة وبقيػت المشػػكمة المميػػزة لمعصػر ىػػى مشػػكمة الصػراع القػػديـ بػػيف اإليمػاف التقميػػدى وال     

عاد؟ أو كيؼ يجدوف إيماًنػا كيؼ يستطيع الناس أف يدافعوا عف ايمانيـ الدينى ضد عمـ م :الجديدة
ل يحتاج لمثؿ ىذا الػدفاع؟ وقػد وقػؼ فػى أحػد الصػفيف المػدافعوف عمػا فػى التقميػد مػف آمػاؿ  جديًدا
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سػوية. إل وأشواؽ، ووقؼ فى الصػؼ اآلخػر المفكػروف المحػاربوف. وجػرب معظػـ المفكػريف إجػراء ت
ا مػف تمػؾ. وبينمػا كػاف األمػؿ ىػو النغمػة الرئيسػية فػى أنو ل يمكف القوؿ بأف النجاح التاـ حالؼ أيً 

إمػا عػف الخيبػة أو  :فمسفة القرف الثامف عشر، فإف القرف التاسع عشر عبػر فػى فمسػفتو عمػى األقػؿ
، أو حاوؿ إثارة الصفير والضػجيج ليحػافظ مػف وراء ذلػؾ عمػى شػجا عتو ورباطػة جأشػو عف التشاـؤ

 (.ٖٚٓ، ٖٜٙٔ)رودلؼ ميتس: 
أما النفوس األكثر شجاعة، فقد شمرت عػف سػاعدييا، واسػتناًدا إلػى الشػجاعة والبػأس دوف     

فػى تحػدى الكػوف وجميػع أعمالػو، فػإذا كانػت ولدة  )بروميثيوس(سواىما أخذت عمى عاتقيا ميمة 
غـ مف ذلػؾ أف يبنػى لنفسػو سػماء، وحتػى إذا اإلنساف قد تمت فى الطيف والغبار، فيو يستطيع بالر 
، وقػػػد يكػػػوف (ٖٗ)زكػػػى نجيػػػب محمػػػود: د.ت، فشػػػؿ فحسػػػبو أف يكػػػوف قػػػد كػػػافح بمثػػػؿ ىػػػذا النبػػػؿ 

، لكنػػو قصػػبة مفكػػرة، ففيػػو مخػػزوف مػػف الطاقػػة  Pascalاإلنسػػاف قصػػبة ىشػػة، كمػػا يقػػوؿ باسػػكاؿ 
بحيػث أنيػا قػادرة عمػى التػأثير فػى الفاعمة بذكاء، وىى تشبو إلى حد كبير الطاقػة التػى تمػأل الكػوف 

 المجرى الكونى وتعديمو.
ثبػات أف العمػـ ل دت وكأنيا الدرع الفكرى الوحيد إلوىكذا اكتسبت المثالية شعبية كبيرة، وب     

يػػروى القصػػة بكامميػػا. وعمػػى ذلػػؾ فػػإف أولئػػؾ الػػذيف لػػـ يكونػػوا عمػػى اسػػتعداد لمتنػػازؿ عمػػا ىػػو غػػاؿ 
فػػػى الوقػػػت ذاتػػػو بالعتمػػػاد عمػػػى مجػػػرد اإليمػػػاف األعمػػػى، أو السػػػمطة  بالنسػػػبة إلػػػييـ، ول راغبػػػيف

 (.ٕٕٖ، ٜٗٛٔ)كريف برينتوف: والتقميد، أمسكوا بأىداب المثالية كقوة وكعامة 
 

 :عودة إلى التجريبية
وكاف ل ُبدَّ لمنطؽ التاريخ أف يغيػر مجػرى الحػوادث ليعػود إلػى الفمسػفة اإلنجميزيػة طابعيػا      

معقػؿ الفكػر  –لػـ يكػف ممػا يتفػؽ وطبػائع األشػياء أف يظيػر فػى انجمتػرا  حيث أخرى،التجريبى مرة 
 )المظيػػر، و)أصػػوؿ المنطػػؽ(ويخػػرج كتابيػػو المشػػيوريف فػػى  )برادلػػى(فيمسػػوؼ مثػػؿ  –التجريبػػى
أف ينبئنػػا يسػػتطيع ، مسػػتعيًنا بمنطػػؽ فكػػره ، إف العقػػؿ وحػػده  –كمػػا قػػاؿ ىيجػػؿ –ليقػػوؿ  والحقيقػػة(

دراكيػػػا، بػػػؿ يػػػذىب فػػػى كتػػػاب  كثيػػػًراعػػػف العػػػالـ شػػػيًئا  )المظيػػػر دوف الحاجػػػة منػػػا إلػػػى الحػػػواس وا 
ذف فػال ُبػدَّ  والحقيقة( إلى أف الفاحص المدقؽ يرى ظواىر الكػوف كمػا تػدركيا الحػواس متناقضػة، وا 

فػػال –إذا كػػاف حتمػػا أف يتسػػؽ مػػع نفسػػو اتسػػاًقا منطقًيػػا  –أف تكػػوف وىًمػػا، وأمػػا الكػػوف عمػػى حقيقتػػو 
عػػف وصػػػفو بخصػػائص أخػػػرى غيػػر الخصػػػائص التػػى تػػػدركيا الحػػواس، فػػػالكوف عمػػػى مندوحػػة لنػػػا 

حقيقتو يستحيؿ أف يكوف محصػورًا فػى مكػاف أو محػدوًدا بزمػاف، كمػا يسػتحيؿ أف يكػوف قوامػو ىػذه 
الكثػرة مػػف األشػػياء يػػرتبط بعضػػيا بػػبعض بعالقػػات، بػػؿ يسػػتحيؿ أف يكػػوف ىنالػػؾ حتػػى ىػػذه التثنيػػة 

إل حقيقة واحدة مطمقػة ل  –فى رأيو –عارفة والشئ المعروؼ، فما الكوف التى نزعميا بيف الذات ال
 (.ٖٗ)زكى نجيب محمود: د.ت، تجزؤ فييا ول فواصؿ ول حدود 
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ليػػذىب ىػػذا  )برادلػػى(لػػـ يكػػف ممػػا يتفػػؽ وطبػػائع األشػػياء أف يظيػػر فيمسػػوؼ مثػػالى مثػػؿ      
ؽ تياره التجريبى، وقد ساعد عمػى ذلػؾ مػا المذىب، وكاف ل ُبدَّ مف رجعة لمفكر اإلنجميزى إلى ساب

 شيده العالـ الغربى مف تدفؽ وسيولة لـ يشيد مثميا فى تيار العمـ ومنجزاتو.
فمـ يفشؿ القرف العشروف فى الىتداء إلى عالـ مػف كبػار عممػاء الطبيعػة المبػرزيف يسػتقى      

أسوة بما حدث مػع نيػوتف فػى  مف أعمالو وجيده فالسفة وكتاب ومفكرو القرف العشريف ويقتدوف بو
الػذى  Einstein (ٜ٘٘ٔ – ٜٚٛٔ)القرف الثامف عشر. وكػاف ىػذا ىػو العػالـ الفيزيػائى اينشػتيف 

كانت أعمالو كعالـ فيزيائى تتجاوز فيـ العمماء فيما عدا قمة قميمة مف أقرانو، ولكف لـ يكف اينشتيف 
، بؿ كاف الرجؿ الػذى اقتػرف بالنسػبية، فى نظر الرأى العاـ مجرد ساحر القبيمة فى عصرنا الحديث

والقوؿ بأف األشياء تختمؼ رؤيتيا بػاختالؼ المػراقبيف ليػا مػف مواضػع مختمفػة وأزمنػة مختمفػة، وأف 
الصدؽ رىف بوجية نظر لمباحث عف الحقيقة، وأف اإلنساف الذى يتحرؾ بمعدؿ معيف لمسرعة يرى 

سػػرعة مغػػاير، أى باختصػػار لػػيس ثمػػة شػػئ األشػػياء مختمفػػة تمامػػًا عػػف إنسػػاف آخػػر يتحػػرؾ بمعػػدؿ 
 (.ٕٕٖ، ٜٗٛٔ)كريف برينتوف: اسمو الحقائؽ المطمقة، بؿ حقائؽ نسبية فقط 

ولعػػؿ مػػا ىػػو أكثػػر إنصػػاًفا القػػوؿ بػػأف النسػػبية التػػى قػػاؿ بيػػا أينشػػتيف، والميكانيكػػا الكميػػة      
(، ٕٜٙٔ – ٘ٛٛٔ) Bohr(، وكػػػػذلؾ )بػػػػور( ٜٚٗٔ – ٛ٘ٛٔ) M. Planckلمػػػاكس بالنػػػػؾ 

ويعػػرؼ جيػػدىما باسػػـ النظريػػة الكوانطيػػة، ثػػـ الدراسػػات المتقدمػػة بػػاطراد عػػف الػػذرة، كػػؿ ىػػذا أدخػػؿ 
ضػػافات عمػػى فيزيػػاء نيػػوتف. والقػػوؿ بػػأف الميكانيكػػا الكميػػة تنطػػوى عمػػى عنصػػر واضػػح  تنقيحػػات وا 

ية التنبؤ ينفى إمكانية التنبؤ فى مجاؿ سموؾ الذرة الواحدة ل يعنى إحصائيا نفى المفيـو عف إمكان
فػى مجػػاؿ كتػػؿ الػػذرات، فػػال تػػزاؿ فيزيػػاء نيػوتف صػػالحة لمعديػػد مػػف األعمػػاؿ التقريبيػػة، وأف األىميػػة 
الحقة لمفيزياء الجديدة بالنسبة لنا ىى أنيا ساعدت عمى وضع الممسات األخيرة فى ىدـ آراء القرف 

صػورت كػػؿ العالقػات فػػى التاسػع عشػر السػػاذجة عػف السػػببية أو العميػة العمميػػة، وىػى اآلراء التػػى ت
الكوف وفػؽ نمػط ميكػانيكى محكػـ، واقترنػت بػآراء أخػرى شػديدة السػذاجة عػف السػتقراء العممػى. إف 

وتسػػمـ بػػأف العػػالـ المبػػدع ىػػػو  ،النظريػػات العمميػػة الحديثػػة عػػف منػػاىج العمػػـ شػػػديدة الدقػػة والتعقيػػد
ف التقرير الذى تفضػى إليػو فروضػو  النظريػة عػف الكػوف ىػى فػى بمعنى مف المعانى فناف مبدع، وا 

جزء مف أجزائيا نتاج عقمو ىو، وليست مجرد نسخة طبؽ األصؿ مف الواقع، بؿ واألىـ مػف ذلػؾ، 
)كػػػريف أف العػػػالـ الحػػػديث يعػػػرؼ، أو ينبغػػػى أف يعػػػرؼ، أف فروضػػػو النظريػػػة لػػػيس حقػػػائؽ مطمقػػػة 

 .(ٖٕٖ، ٜٗٛٔ برينتوف:
ى فػػى سػػمة الميمػػالت؟ وىػػؿ يمكػػف أف ىػػؿ أصػػبحت الحتميػػة إذًا، بشػػكؿ عػػاـ، مبػػدًءا ممقػػ     

نعيش مف جديد تحت صورة مختمفة عف صورتيا التقميدية؟ ىذا ىو السؤاؿ الذى شغؿ كبار عمماء 
الطبيعة. يقوؿ العالـ اإلنجميػزى )آرثػر ادنجتػوف(، وىػو مػف عممػاء الطبيعػة الفمكيػة: "إننػى معػارض 

ع مػػف سػػمف وعسػػؿ" فيػػذاف الفرضػػاف لمحتميػػة بقػػدر معارضػػتى لمقضػػية التػػى تقػػوؿ أف العػػالـ مصػػنو 
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مًعا ل أساس ليما مف الصحة، وحتى المذىب الميكانيكى نفسػو، فإنػو قػد تطػور وغيػر مػف سػماتو" 
 (.ٓٗ، ٕٜٜٔ)إ.ـ.بوشنكى: 

الفيمسػػوؼ النجميػػزى أف عمػػـ الطبيعػػة السػػابؽ كػػاف  )ىوايتيػػد(،وفػػى ىػػذا المجػػاؿ يالحػػظ     
و الخيوؿ عمى راحتيا، أما عمـ الطبيعة الجديد فإنو يراه يتصور العالـ عمى أنو سيؿ كانت تمرح في

عمى ىيئة ميداف يمتمئ بالخطوط الحديدية وعمييا عربات التراـ التى تتبع اتجاىات محددة ليػا مػف 
قبػػػػػؿ بػػػػػدء حركتيػػػػػا، وأف المػػػػػذىب الميكػػػػػانيكى الجديػػػػػد يقتػػػػػرب كثيػػػػػرًا مػػػػػف تصػػػػػور عضػػػػػوى لمواقػػػػػع 

 (.ٔٗ، ٕٜٜٔ )إ.ـ.بوشنكى:
ف مػػف الطبيعػػى أف يكػػوف ليػػذا أثػػره الفمسػػفى ممػػا أضػػفى عمػػى كثيػػر مػػف الفمسػػفات ولقػػد كػػا    

 المعاصرة طابعًا عمميًا يتيح لنا أف نقوؿ بأف الفمسفة الغالبة ىى الفمسفة العممية.
لقد كانػت الفمسػفة التأمميػة تسػعى إلػى اكتسػاب معرفػة بالعموميػات، أى بػأعـ المبػادئ التػى      

ىػػػذا إلػػػى تشػػػييد مػػػذاىب فمسػػػفية تتضػػػمف فصػػػوًل ينبغػػػى أف نعػػػدىا اليػػػوـ تحكػػػـ الكػػػوف، وأدى بيػػػا 
محاولت ساذجة لتكويف فيزياء شاممة، أى فيزياء تقوـ فييا تشبييات بسيطة بتجارب الحياة اليومية 
بميمة التفسير العممى. وقد حاولت ىذه الفمسػفة أف تقػدـ تفسػيًرا لمػنيج المعرفػة باسػتخداـ تشػبييات 

ل باسػتخداـ التحميػؿ  ،ت عمى األسئمة الخاصة بنظرية المعرفة باسػتخداـ لغػة مجازيػةمماثمة، وأجاب
المنطقى. أما الفمسفة العممية، فإنيا تترؾ لمعالـ ميمػة تفسػير الكػوف بأسػرىا، وتبنػى نظريػة المعرفػة 
ة عف طريؽ تحميؿ نتائج العمـ، وتدرؾ عف وعى أف مف المستحيؿ فيـ فيزيػاء الكػوف أو فيزيػاء الػذر 

 (.ٕٗٙ، ٕٜٙٔ)ىانز ريشنباخ: مف خالؿ تصورات مستمدة مف الحياة اليومية 
ولقػػػػد كانػػػػت الفمسػػػػفة التأمميػػػػة تسػػػػعى إلػػػػى اليقػػػػيف المطمػػػػؽ، فػػػػإف كػػػػاف مػػػػف المحػػػػاؿ التنبػػػػؤ      

بػالحوادث الفرديػػة، فػإف القػػوانيف العامػة المتحكمػػة فػػى جميػع الحػػوادث، عمػى األقػػؿ، تعػد فػػى نظرىػػا 
الواجػػب اسػػتخالص ىػػذه القػػوانيف بقػػوة العقػػؿ الخػػالص، فالعقػػؿ، وىػػو مشػػروع  قابمػػة لممعرفػػة، ومػػف

ذلؾ رأى يكمف فى أسس المذاىب  .الكوف، قد كشؼ لمذىف البشرى الطبيعة الكامنة لألشياء جميًعا
. أمػػا الفمسػػفة العمميػػة فيػػى تػػرفض أف تقبػػؿ أيػػة معرفػػة بالعػػالـ الفيزيػػائى عمػػى ،التأمميػػة بكػػؿ صػػورىا

يقيف المطمؽ، فميس مف الممكف التعبيػر عػف الحػواث الفرديػة، ول عػف القػوانيف التػى أنيا تتصؼ بال
ىػػو مبػػادئ المنطػػؽ  ،تحكميػػا بصػػورة مطمقػػة، بػػؿ إف المجػػاؿ الوحيػػد الػػذى يمكػػف بمػػوغ اليقػػيف فيػػو

، بػػدأ إًذا ل ينفصػػؿ عػػف كونػػو فارًغػػاوالرياضػػة. غيػػر أف ىػػذه المبػػادئ تحميميػػة وفارغػػة، فيقػػيف أى م
 (.ٕ٘ٙ، ٕٜٙٔ)ىانز ريشنباخ: معرفة تركيبية قبمية  وليس ثمة

كذلؾ فقد كانت الفمسفة التأممية تسعى إلى إقامة التوجييات األخالقيػة بػنفس الطريقػة التػى     
مثممػا  ،الػذى يسػف القػانوف األخالقػى قة، فكانت تنظػر إلػى العقػؿ عمػى أنػو ىػوتشيد بيا معرفة مطم

فػػى نظرىػػا كشػػؼ القواعػػد األخالقيػػة بعمميػػة تبصػػر، مشػػابو يصػػنع القػػانوف المعرفػػى، ومػػف الواجػػب 
فقد تخمػت نيائًيػا عػف وضػع  ،لذلؾ التبصر الذى يكشؼ القواعد النيائية لمكوف. أما الفمسفة العممية
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قواعد أخالقية، فيى تنظر إلى الغايات األخالقية عمى أنيػا نػواتج ألفعػاؿ إراديػة، ل لممعرفػة، وكػؿ 
رفػػة ىػػػو العالقػػات بػػيف الغايػػات، أو بػػػيف الغايػػات والوسػػائؿ. أمػػا القواعػػػد مػػا يمكػػف أف تتناولػػو المع

ويريػػدوف مػػف اآلخػػريف أف يتبعوىػػا، فػػاإلرادة ل تسػػتخمص  ،فػػال يمكػػف تبريرىػػا  ،األخالقيػػة األساسػػية
 مف المعرفة، بؿ اإلرادة ىى التى تولد ذاتيا وتحكـ عمى ذاتيا.

 

 نشأة الفمسفة التحميمية:
والنجػػاح الػػذى حققػػو فػػى كثيػػر مػػف ميػػاديف المعرفػػة ، مػػـ التجريبػػى الحػػديث كػػاف ظيػػور الع     
بعػػد يػػوـ، بينمػػا  ذا النجػػاح الػػذى يحػػرزه العمػػـ يوًمػػاا الفالسػػفة أف يتسػػاءلوا فػػى حيػػرة عػػف سػػر ىػػداعًيػػ

الفمسفة واقفة فى مكانيا ل تكاد تخطو خطوة إلى األماـ؟ ولعؿ اإلجابة التى بدت ليـ واضػحة ىػو 
طبيعى يتبع فى بحثو منيج المالحظة والتجريػب، وقصػر بحثػو عمػى أمػور ل تتعػدى مػا أف العمـ ال

وفػػى  ،يمكػف أف نػػراه ونممسػو. وىكػػذا بػػدا المػنيج العممػػى ىػو السػػر الوحيػػد فػى تقػػدـ العمػـو الطبيعيػػة
تحػػت ضػػرباتيا الكثيػػر  تالنجػػاح الػػذى يحػػرزه. وقػػد كانػػت ىػػذه اإلجابػػة بمثابػػة المطرقػػة التػػى تحطمػػ

لتفكيػػػػر القديمػػػػة، وطبيعػػػػة الموضػػػػوعات التػػػػى عالجيػػػػا القػػػػدماء مػػػػف الفمسػػػػفة، ومعظػػػػـ مػػػػف طػػػػرؽ ا
)محمػػد النظريػػات الميتافيزيقيػػة والمنطقيػػة واألخالقيػػة وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالحيػػاة الجتماعيػػة لننسػػاف 

 (.ٕٕ، ٜٗٛٔ ميراف رشواف:
أوليمػا يرجػع إلػى  ويبدو أف تأثر الفالسفة بالعموـ التجريبيػة قػد أتػى عمػى نحػويف مختمفػيف:     

صػػياغة القػػوانيف العمميػػة فػػى حػػدود رياضػػية، واآلخػػر يرجػػع إلػػى طبيعػػة المػػنيج العممػػى ذاتػػو ومػػا 
يترتػػػب عميػػػو مػػػف نتػػػائج، فتػػػأثر بعػػػض الفالسػػػفة بالصػػػياغة الرياضػػػية لمقػػػوانيف العمميػػػة بحيػػػث وقػػػع 

الخػػواص التػػى اعتقػػادىـ أف تطبيػػؽ التكنيػػؾ الرياضػػى والمغػػة الرياضػػية عمػػى مػػا يمكػػف قياسػػو مػػف 
)محمػػػد ميػػػراف رشػػػواف: تتكشػػؼ لنػػػا خػػػالؿ الحػػػواس ىػػػو وحػػػده المػػػنيج الحقيقػػى لمكشػػػؼ والتفكيػػػر 

ٜٔٛٗ ،ٕٖ.) 
أف يقػػرب  )برترانػػد رسػػؿ(ولػػـ يكػػف مػػف قبيػػؿ الصػػدفة إذف أف يسػػعى فيمسػػوؼ كبيػػر مثػػؿ      

فة أف تحقػؽ بالفعػؿ الفمسفة مف العمـ، فقد فطف الفيمسوؼ الكبيػر منػذ البدايػة إلػى أنػو إذا أريػد لمفمسػ
ليػػا مػػف أف تتخمػػى عػػف تمػػؾ اآلمػػاؿ العريضػػة فػػى بنػػاء نسػػؽ ميتػػافيزيقى  دَّ ُبػػ أى تقػػدـ مممػػوس، فػػال

وفقًػا لمػنيج  )منطقيػة كانػت أـ طبيعيػة(متكامؿ، لكى تنصػرؼ إلػى دراسػة بعػض المسػائؿ الجزئيػة 
 (.ٕٗٓ، ٜٙٛٔزكريا إبراىيـ: عممى صاـر )

فمسػػفة تحميميػػة تػػأبى التػػورط فػػى إقامػػة أى مػػذىب ميتػػافيزيقى،  فػػنحف ىنػػا نجػػد أنفسػػنا بػػإزاء     
عمى طريقة الفالسفة العقمييف الكالسيكييف، ألنيا تؤمف بضرورة معالجػة المشػكالت الفمسػفية واحػدة 
بعد األخرى، عف طريؽ اصطناع مناىج التحميػؿ المنطقػى. وعمػى حػيف أف الفالسػفة الميتػافيزيقييف 

لػػيس ليػػا مػػف ركيػػزة سػػوى الخيػػاؿ الجػػامح، نجػػد )عموميػػات( حيػػاف إلػػى كػػانوا ينتيػػوف فػػى معظػػـ األ
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يؤكد أنو لبد لمفمسفة مف أف تتقدـ عمى طريقة جاليميو الفيزيائية فى الكتفاء بالوصوؿ إلى  )رسؿ(
نتائج جزئية تقبؿ التحقيؽ. صحيح أف مثؿ ىذا المنيج قد يوصمنا فى نياية األمر إلػى ضػرب مػف 

ؾ حيف تجئ الكشوؼ الجزئية فتتماسػؾ وتتناسػؽ فيمػا بينيػا، لكػى تكػوف نظًمػا التنسيؽ العممى، وذل
أف يتخذ مف عممية  –ول الفيمسوؼ–متآلفا مف المعارؼ، ولكف مف المؤكد أنو ليس فى وسع العالـ 

البناء المذىبى ىدًفا لو. والحؽ أف نظاـ المعرفة ل يخرج عف كونو بناء منظما عممت عمى تكوينو 
ة تػػـ الوصػػوؿ إلييػػا بجيػػد ومشػػقة، واحػػدة بعػػد األخػػرى، وىكػػذا نػػرى أف ربػػط رسػػؿ قضػػايا صػػحيح

وثقتػػو بقػػدرة العقػػؿ  ،خرافػػة ميتافيزيقيػػة(لمفمسػػفة بػػالعمـ، إنمػػا ىػػو مجػػرد تعبيػػر عػػف جزعػػو مػػف كػػؿ )
يمانو الشديد بضرورة إحالؿ النزعػة ) المنطقيػة محػؿ سػائر النزعػات الروحيػة  العقالنية(التحميمية، وا 

 (.ٕ٘، ٜٙٛٔزكريا إبراىيـ: ة والوجدانية )والصوفي
 يعنػػى ل بعينيػػا فتػػرة فػػى فمسػػفى لتيػػار الواضػػح الظيػػور بػػأف ادائًمػػ ينبػػئ الفكػػر تطػػور لكػػف

 فكػػا سػػابقيف لػػرواد وبػػذور وتمييػػدات إرىاصػػات ىنػػاؾ تكػػوف مػػا اغالًبػػ إذ الصػػفر، نقطػػة مػػف بػػدءا
 .الناس بيف شاعت التى ةالواضح بالصورة التيار( توليد) فى الفعاؿ الدور لجيودىـ

 بػيف يفرؽ الذى بمنطقو( ليبنتز)و التجريبية، بفمسفتو( ىيوـ) أف نقوؿ أف نستطيع ىنا مف
 مػف تسػتنبط التػى الميتافيزيقػا باسػتحالو وقولػو لمعقػؿ، بتحميمػو( كانط)و الواقع، وحقائؽ العقؿ حقائؽ
 مػف كػؿ الطريػؽ، ميػدوا الػذيف دالػروا مػف جميعػا ىػؤلء كاف الوضعى، بمذىبو( كونت)و أوؿ، مبدأ

 عرفػػت مػا أوؿ عرفػت فمسػفية حركػة مػف العشػريف القػرف فػى إليػو انتيػى مػا إلػى ينتيػى لكػى جانبػو،
 ،ٜٛ٘ٔ: محمػػود نجيػػب زكػػى) وغيػػره( كونػػت) وضػػعية عػػف ليػػا اتمييػػزً ( المنطقيػػة الوضػػعية) باسػػـ
 وحػده،( المنطؽ) أساس ىعم تقبمو ما وتقبؿ ،ترفضو ما ترفض ألنيا األسـ بيذا سميت وقد ،(ٓ٘
 ىػػذه أتبػػاع مػػف فريػػؽ يػػزاؿ ول. بنائيػػا حقػائؽ يبػػيف تحمػػياًل  واأللفػػاظ العبػػارات تحميػػؿ أسػػاس عمػى أى

 التجريبيػػة) اسػػـ عمييػػا يطمػػؽ أخػػذ آخػػر افريقًػػ لكػػف األوؿ، باسػػميا ليػػا يحتفظػػوف الفمسػػفية الحركػػة
 .أسماء مف المعنى ىذا حوؿ يدور وما (العممية

 وجيػة حيػث مػف ليػا مقدمات الرواد ىؤلء فى وجدت قد تكف إف لمنطقية،ا الوضعية ولكف
 عممػػػاء مػػػف آخػػػر فريػػػؽ عمػػػى الخاصػػػة التحميميػػػة طرائقيػػػا فػػػى اعتمػػػدت قػػػد أنيػػػا إل العامػػػة، النظػػػر

 تريػده الػذى تحميميػا فػى تسػتخدميا التػى بػاألدوات أمدوىا الذيف ىـ فيؤلء المنطؽ، ورجاؿ الرياضة
 زكى) اليوـ حتى إلييا انتيى التى النتائج مف مجموعة إلى بيا انتيى تحميال ياوألفاظ المغة لعبارات
 (.ٔ٘ ،ٜٛ٘ٔ: محمود نجيب

 التػى اتقريًبػ الوحيػدة البػارزة الشخصػية ىػو جػيمس ولػيـ كاف الماضى، القرف تسعينات وفى
 أف بػؿ(. ىديػو )و( شػمر) بتػأثير يشػعروف بػدءوا قػد الناس يكف ولـ. األلمانية المثالية تناىض وقفت
 برترانػد) الفمسػفة فػى الجػد مأخػذ أخػذىـ ينبغػى ل الػذيف الػنفس عممػاء مػف يعتبػر كػاف نفسػو جيمس
 نظػػر وجيػة مػػف ل األلمانيػة، المثاليػػة ضػد ثػػورة بػدأت ٜٓٓٔ عػػاـ فػى لكػػف ،(ٖٕ ،ٜٚٚٔ: رسػؿ
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 Logische يػدعى ليوسػرؿ كتػاب ألمانيػا فػى فظيػر صػارمة، فنيػة نظػر وجيػة مػف بػؿ برجماتية،
Untersuchungen، مػػا وسػػرعاف ،ٜٓٓٔ عػػاـ صػػدر وقػػد الفمسػػفة، فػػى الكتػػب أميػػات مػػف وىػػو 

 Gegenstandstheorie and ٕٜٓٔ( مينػونج) لكتػابى كػاف وكػذلؾ. العظػيـ أثػره يحػدث بػدأ
Psychologie – Ueber Annahmen (1904)، فرنسػا وفػى. التجػاه نفػس فػى كبيػر تػأثير 

 (. كونيرا) ىو الفمسفى جاهالت ىذا لنفس األكبر الداعية كاف
 الجديػػد، بػػالمنطؽ( برجماتيتػػو دوف) جػػيمس لػػوليـ المتطرفػػة التجريبيػػة امتزجػػت أمريكػػا وفػػى

 لكنيػػا الوقػػت، بػػبعض ذلػػؾ بعػػد الجػػدد الػػواقعييف فمسػػفة ىػػى أساسػػيا، فػػى جديػػدة فمسػػفة ذلػػؾ فػػأنتج
ف إلييػػا، أشػػرنا التػػى األوربيػػة المؤلفػػات مػػف ثوريػػة أكثػػر كانػػت  مػػف جػػزء إلػػى سػػبؽ قػػد مػػاخ كػػاف وا 

 (.ٕٗ ،ٜٚٚٔ: رسؿ برتراند) Analyse der Empfindungen فى تعاليميا
 الػذى الكتػاب الفمسػفى، الفكػر فػى تطػور مػف حػدث مػا تصوير فى الرئيسية العالمات ومف

 Susanne K. Langer( لنجػر سػوزاف) الجنسػية األمريكيػة األصػؿ، األلمانيػة المؤلفػة أصػدرتو
 (.جديد منظور مف الفمسفة) بمعنى ،Philosophy in a New Key: بعنواف

 منػذ اكتسػبيا التػى الشػيرة وكانت الثانية، العالمية الحرب خالؿ مرة ألوؿ الكتاب ظير وقد
 مف تأممنا إذا جديدة زاوية إلى أو لمفمسفة، جديد منظور إلى بالفعؿ أشار أنو عمى دليال الحيف ذلؾ

 زكريػػا، فػػؤاد) الخػػالؽ الخصػػب التفكيػػر مػػف جديػػد بعيػػد بشػػرت ألصػػبحت المألوفػػة مشػػكالتنا خالليػػا
 (.ٛٔ: ٜ٘ٙٔ مارس

 يتصػػػؿ ممػػػا آنفػػػا ذكرنػػػاه مػػػا نسػػػتعيد أف ينبغػػػى الجديػػػد، المنظػػػور ىػػػذا طبيعػػػة نػػػدرؾ ولكػػػى
 المسػيطرة التوجيييػة الفكرة أصبحت العممية الحضارة ىذه ففى الحاضر، لعصرنا العامة بالتوجيات

 ينبػػػذونيا األقػػػدموف كػػػاف التػػػى الحػػػواس مالحظػػػات وأصػػػبحت ،(قعيػػػةالوا) فكػػػرة ىػػػى األذىػػػاف عمػػػى
 عميػػو تسػػيطر عصػػر إنػػو. بالعػػالـ لالتصػػاؿ الرئيسػػية أداتنػػا ىػػى لممعرفػػة، اخػػداعً  اأساًسػػ ويعػػدونيا
 أو مالحظتػػو، يمكػػف مػػا إلػػى شػػئ كػػؿ تػػرد التػػى الفمسػػفات تمػػؾ روحػػو عػػف وتعبػػر التجريبيػػة، النزعػػة
 .بالتجربة تحقيقو

 وىػو: الحػديث اإلنسػاف حيػاة فى أساسى شئ عف معبرة المنطقية الوضعية كانت ىنا ومف
 عمػػى بالتجربػػة تحقيقػػو يمكػػف مػػا أو بوضػػوح، لممالحظػػة يتمثػػؿ مػػا سػػوى شػػئ بػػأى العتػػراؼ رفضػػو
 قضػػػايا) أو لػػػو، معنػػػى ل كػػػالـ رأييػػػا فػػػى ىػػػو تفنيػػػده، أو تحقيقػػػو يمكػػػف ل مػػػا فكػػػؿ حاسػػػـ، نحػػػو

 .فيو التفكير يستحيؿ كالـ ألنيا صواب، أو خطأ ابأني نصفيا أف يصح ل ،(مزعومة
 ىػى إنمػا فيػو، نعػيش الػذى العصػر فى ىذه المتطرفة الوضعية أو التجريبية صفة أف عمى

 والشػػػػعر، الفػػػػف، يصػػػػبح أف نتائجيػػػػا فمػػػػف الحػػػػديث، لننسػػػػاف الروحػػػػى اليػػػػزاؿ مػػػػف لنػػػػوع انعكػػػػاس
 عمى تدؿ ول المعنى، عالـ عف خارجة ورغبات ومشاعر انفعالت عف تعبيرات مجرد والميتافيزيقا،

نمػػػا أفكػػػار،  صػػػيحات إنيػػػا. والبكػػػاء الضػػػحؾ شػػػأف شػػػأنيا الباطنػػػة، لمحيػػػاة معينػػػة أعػػػراض ىػػػى وا 
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 بأيػة تمػدنا ل ولكنيػا مماثمػة، مشػاعر فينػا وتثيػر صػاحبيا، لػدى معينػة مشػاعر عػف تعبػر انفعالية،
 لػػو اشػػيئً  األمػػر واقػػع فػػى تقػػرر ول إلنسػػاف،ا أو العػػالـ فيػػـ فػػى اجديػػدً  اأفقًػػ أمامنػػا تفػػتح ول معرفػػة،

 (.ٜٔ: ٜ٘ٙٔ مارس زكريا، فؤاد) دلوؿم
 أوجػػػو اسػػػتبعاد إلػػػى يػػػؤدى احػػػدً  والمالحظػػػة التحقيػػػؽ وعبػػػادة ،(الوقػػػائع) عقيػػػدة تبمػػػغ وىكػػػذا

 . قصوى أىمية -تزاؿ وما – اإلنساف حياة فى ليا كانت الروحى لمنشاط
 إسػػالـ، عزمػػى) فػػى التحميػػؿ لفمسػػفة اسػػيةاألس السػػمات أىػػـ تمخػػيص يمكػػف عامػػة وبصػػفة

ٜٔٙٚ :ٖٛ:) 
 فالسػػػفة أيػػػدى عمػػػى الفمسػػػفة انتقمػػػت فقػػػد والفمسػػػفة، الفكػػػر تػػػاريخ فػػػى الثػػػورة بمثابػػػة كانػػػت أنيػػػا -ٔ

. والفمسػفة األلفػاظ فػى يبحػث آخػر مجػاؿ إلػى واألشػياء الموضػوعات مجػاؿ فػى البحػث مػف التحميؿ
 العقػػؿ) كتابػػو فػػى بالنشػػارد تعبيػػر حػػد عمػػى – وايكونػػ أف ىػػو الفالسػػفة عمػػؿ أصػػبح آخػػر وبمعنػػى
 الرمػزى، والمنطػؽ الرياضػة بمنطػؽ الخاصػة الدراسات تطورت ولذا لمفالسفة، فالسفة: -( والتحميؿ

 .التوضيح بعممية اجميعً  لرتباطيما المعنى، بفكرة الخاصة الدراسات وكذا
 مبحػث وجػود لعػدـ الكبرى، فمسفيةال المدارس مف يفيـ الذى بالمعنى فمسفية مدرسة ليست أنيا -ٕ

 التحميػؿ اسػتخداـ ىػو مشػترؾ، واحد إطار فى يجمعيـ ما كؿ كاف بؿ التحميؿ، فالسفة بيف مشترؾ
 .الفمسفة فى امنيجً 
 المعنػى ىػذا عػف فيتجنشػتايف عبػر وقػد الميتافيزيقية، والتجاىات المثالية لمفمسفة الشديد العداء -ٖ

 وأف قولػو، يمكػف مػا إل اشػيئً  يقػوؿ أل ىػو الفيمسػوؼ وفقػو يسػير أف يجػب الػذى المػنيج إف: "بقولو
 ".معنى ليا ليس قضاياه فى معينة ألفاظا أف ميتافيزيقيا اشيئً  يقوؿ أف يريد مف لكؿ ادائمً  يوضح

 يسػػقطونيا ىػػـ بػػؿ كاذبػػة، أقػػواؿ مجػػرد أنيػػا عمػػى الميتافيزيقػػا يرفضػػوف ل التحميػػؿ وفالسػػفة
 مػػف خاليػػة عنػػدىـ الميتافيزيقػػا عبػػارات فإ إذ المعنػػى، ذات العبػػارات ضػػمف مػػف ويسػػتبعدونيا تمامػػا

 .بالكذب أو بالصدؽ عمييا نحكـ فأ يمكف التى المعنى ذات القضية مستوى إلى ترتفع ل المعنى،
( آيػر) عبػر فقػد المنطقيػة، الوضػعية فالسػفة مػع السػمة ىػذه فى يشتركوف التحميؿ وفالسفة

 لمفيمسػػػوؼ نوجيػػػو الػػػذى التيػػػاـ إف" بقولػػػو المعنػػػى ىػػػذا عػػػف( نطػػػؽوالم والصػػػدؽ المغػػػة) كتابػػػو فػػػى
 مغػػامرة فيػػو يغػػامر أف عميػػو يسػػتحيؿ مجػػاؿ فػػى العقػػؿ اسػػتخداـ يحػػاوؿ أنػػو ىػػو لػػيس الميتػػافيزيقى

 العبػارات تكػوف لكػى توافرىػا مػف دَّ بُ  ل التى الشروط تستوفى ل عبارات لنا يقدـ أنو ىو بؿ مجدية،
 ". معنى ذات

 مػػف اكثيػػرً  ىنػػاؾ إف: بقولػػو( الميتافيزيقػػا أصػػؿ) عػػف لػػو مقػػاؿ فػػى ذاتػػو المعنػػى آيػػر ويؤكػػد
 تمػػاـ واضػػح وىػػذا المعنػػى، مػػف خػػاؿ أنػػو يعرفػػوف ل وىػػـ المعنػػى، مػػف اخالًيػػ احػػديثً  يتحػػدثوف النػػاس

 عنوانػػو جعػػؿ لػػو مقػػاؿ فػػى كارنػػاب رودلػػؼ أكػػده الػػذى المعنػػى ىػػو وىػػذا. الميتافيزيقػػا فػػى الوضػػوح
 (.فيزيقاالميتا استبعاد)
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 رسػػؿ، مثػػؿ بعضػػيـ وكػػاف والوضػػوح، الدقػػة دعػػاة مػػف كػػانوا عامػػة بصػػفة التحميػػؿ فالسػػفة أف -ٗ
 مػف انوًعػ الفمسػفة لغػة إعطػاء إلػى اجميعً  ييدفوف وكانوا الرياضة، عمماء مف وفتيجنشتايف ورامزى،
 .الرياضى المنطؽ فى الموجوديف والدقة الوضوح مثؿ والدقة الوضوح

 فتجنشتايف عنو عبر ما وىذا وتوضيحيا، وتحميميا المغة أىمية عمى جمعوفيُ  نواكا جميعا أنيـ -٘
: ٜٚٙٔ إسػػالـ، عزمػػى) لغتنػػا منطػػؽ فيػػـ سػػوء عػػف ينشػػأ إنمػػا الفمسػػفة مشػػكالت أغمػػب أف بقولػػو
ٖٛ.) 
 :أولى لبنات 

 الفكريػػػة القاعػػػدة أف إل وتداعياتػػػو، الحاضػػػر العصػػػر لتجاىػػػات انتاًجػػػ التحميميػػػة كانػػػت إذا
 فمسػػفية اجيػػودً  نػػرى أف لنػػا المفػػاجئ غيػػر مػػف يصػػبح فػػراغ، مػػف ينػػتج شػػئ أل عمػػى تؤكػػد إذ امػةالع

 أنيـ يعمنوا لـ أصحابيا أف مف الرغـ عمى أولى، بذور وضع فى أسيمت أو األرض، ميدت سابقة
 :اآلتيف األعالـ إلى نشير ىنا ومف. التحميؿ فالسفة مف

 لكػػػف التحميميػػػة، والفمسػػػفية سػػػقراط فمسػػػفة مجمػػػؿ بػػػيف الشاسػػػع البػػػوف مػػػف الػػػرغـ عمػػػى :سػػػقراط     
 الزوايػا مػف زاويػة مػف ىنػا نطبقيػا أف يمكػف واحػدة بخطوة تبدأ ميؿ األلؼ خطوة بأف القائمة الحقيقة
 كيؼ؟ الزوايا، معظـ حتى أو كؿ، مف وليس

 فرا مػا يسػتغموف كػاف السوفسػطائييف جماعػة أف كيؼ لقارئيا تبيف اليونانية الفمسفة فدراسة
 سػامعييـ يسػوقوا كػى والمصطمحات، المفاىيـ استخداـ فى الدقة عدـ مف الناس جميرة عقوؿ عمى
 اإلنسػاف بػأف الػزاعـ نيجيػـ وسػاد مغمػوط، قيػاس نتيجػة خاطئػة ومفػاىيـ نتػائج أسػر فػى الوقػوع إلى

 ومػع ا،مغػايرً  اأمػرً  آخر إنساف ويزعـ أمرا، يزعـ أف يمكف اإنسانً  أف إلى أدى الذى شئ، كؿ مقياس
 .موضوعى مقاس إلى احتكاـ ىناؾ يكف لـ حيث تناقض، ثمة يكوف فال ذلؾ

 إلػى التفكيػر فػى الػنيج ىػذا مثػؿ إليػو أدى مػا رأى عنػدما عاتقػو، عمػى سػقراط أخػذ ىنػا مف
 النػػػػاس، لسػػػػموؾ وتحميػػػػؿ ونقػػػػد مناقشػػػػة بعمميػػػػات يقػػػػوـ أف األثينػػػػى، المجتمػػػػع فػػػػى كبيػػػػر اضػػػػطراب
 ومػػدى النقػػد لمحػػؾ ليخضػػعيا وراءىػػا، كمنػػت التػػى والمفػػاىيـ عػػانىالم مػػواقفيـ جػػوؼ مػػف ليسػػتخرج

 والنقػد والمناقشػة والحػوار الجػدؿ أف - يعمنو ما ويمارس -بعمف كاف حيث المنطقى، التساؽ توافر
 المتحػػاوروف يصػػؿ أف إلػػى األصػػوب الطريػػؽ ىػػو ومفػػاىيـ، معػػانى مػػف النػػاس سػػموؾ فػػى اختبػػأ لمػػا
 .سموكيـ تغيير إلى فيسعوف والسالمة، الصحة إلى األقرب المفيوـ إلى

 مفػاىيـ تجميػة إلػى المتحػاوريف مػف كثيػر وبػيف بينو الجدؿ وصور مناقشاتو دارت ىنا ومف
 مػا الظمػـ؟ ومػا العدالػة مػا الشػر؟ ومػا الخيػر مػا: فتسػاءؿ البشر، حياة فى ارئيسيً  ادورً  تمعب ميمة،
 فػػى يجتيػػد فكػػاف وىكػػذا،؟  اإللحػػاد ومػػا التقػػوى مػػا الجػػبف؟ ومػػا الشػػجاعة مػػا الجنػػوف؟ ومػػا الحكمػػة
 الخمػػط ليمتنػػع وأنػػواع، أجنػػاس فػػى األشػػياء ويصػػنؼ مانعػػا، جامعػػا تحديػػدا والمعػػانى األلفػػاظ تحديػػد
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بيػػاـ األلفػػاظ اشػػتراؾ مػػف يسػػتفيدوف السوفسػػطائيوف كػػاف حػػيف فػػى بينيػػا،  مػػف ويتيربػػوف المعػػانى، وا 
 .المغالطة يكشؼ الذى التحديد

 صػاحبو ينػاظر كػأف البدنيػة، الرياضػة فػى األثينيػيف كمػنيج منيجػا مػيـالتع فى سقراط واتبع
 نتيجػػػػة، إلػػػػى نتيجػػػػة مػػػػف ويفػػػػرغ عنػػػػو، يحيػػػػد ول الػػػػدقيؽ المنطػػػػؽ يتبػػػػع حػػػػوار فػػػػى يصػػػػارعو وكأنػػػػو

 جيػؿ مػف بػو ويػزج يحػاوره، مػف بتالبيػب ويأخػذ نقطة، إلى نقطة مف ينتيى الذى القدير كالمصارع
 مػػنيـ كػػاف مػػف وخاصػػة جوفػػاء، سػػمعة النػػاس بػػيف كسػػبوا فالػػذي مػػف كػػاف إف وخاصػػة جيػػؿ، إلػػى

 تسػقط أف وقبػؿ عرقػو، يتصػبب أف قبػؿ سػقراط يػد مف ينجو فمف سوفسطائى، تمميذ أو سوفسطائيا،
 ادعػػاه مثممػػا شػئ فػػى العمػػـ سػقراط عيػػدّ  ولػػـ. جيمػو يػػدرؾ ل مغػػرورا جػاىال السػػامعوف ويػػراه كبريػاؤه
 فػػإذا أصػػدقاء، ويتخػػذىـ ابػػدنيً  اصػػراعً  الرياضػػة سػػاحة فػػى الشػػباف يصػػارع ذلػػؾ بعػػد وكػػاف آخػػروف،
 المنطػؽ فػى الفخػاخ ليػـ ونصػب بدقػة، الحػوار قػاد الجميمػة القػيـ مػف يعممػوا أف أراد مػا فػى حاورىـ

 (. ٜٖ: ٜٜٗٔ بينسى، عمى)
 يتصػػػنع كػػػاف األوؿ ففػػػى والتوليػػػد، الػػػتيكـ: تسػػػمياف مػػػرحمتيف عمػػػى سػػػقراط مػػػنيج قػػػاـ وقػػػد

 العمػػـ يطمػػب مػػف شػػأف الشػػكوؾ، ويعػػرض األسػػئمة يمقػػى ثػػـ محدثيػػو، أقػػواؿ بتسػػميـ ويتظػػاىر الجيػػؿ
 فػػػى فيػػػوقعيـ يسػػػممونيا ل ولكػػػنيـ منيػػػا، لزمػػػة أقػػػواؿ إلػػػى أقػػػواليـ مػػػف ينتقػػػؿ بحيػػػث والسػػػتفادة،
 تجاىػؿ أو الجيػؿ، متصػنع السػؤاؿ ىػو السػقراطى فالتيكـ بالجيؿ، اإلقرار عمى ويحمميـ التناقض،
عػدادىا الزائؼ، أى السوفسطائى، العمـ مف لعقوؿا تخميص وغرضو العالـ،  وينتقػؿ. الحػؽ لقبػوؿ وا 
 إلػى الوصػوؿ عمػى امنطقًيػ اترتيًبػ مرتبػة والعتراضػات باألسػئمة محدثيو فيساعد الثانية المرحمة إلى

 استكشػػػفوىا أنيػػػـ ويحسػػػبوف يشػػػعروف ل وىػػػـ إلييػػػا فيصػػػموف يجيمونيػػػا، أنيػػػـ أقػػػروا التػػػى الحقيقػػػة
 يحتػػرؼ أنػػو المعنػػى ىػػذا فػػى يقػػوؿ سػػقراط كػػافو  الػػنفس، مػػف الحػػؽ اسػػتخراج ىػػو ليػػدفالتو  بأنفسػػيـ،
، يوسؼ) الرجاؿ نفوس يولد أنو إل – قابمة وكانت – أمو صناعة  (. ٕ٘: ٜٙٗٔ كـر
 فى أىميتو وترجع ،ٗٓٚٔ عاـ فى وفاتو وكانت ،ٕٖٙٔ سنة انجمترا فى لوؾ ولد :لوؾ جوف    
 (: ٚٔ: ٜٗٙٔ إسالـ، عزمى) أىميا تاعتبارا عدة إلى الفمسفة تاريخ
 البحػػث موضػػع اتقريًبػػ اآلف لػػدينا المعػػروؼ بمعناىػػا المعرفػػة مشػػكمة وضػػع مػػف أوؿ يعتبػػر أنػػو -ٔ

 ل أننػا معنػاه إنمػا قبػؿ، مػف الفمسػفة فى معروفة تكف لـ المشكمة ىذه أف معناه ىذا وليس والتعمؽ،
 .منظمة مستقمة نظرة المعرفة ائؿمس لدراسة واضحة جدية محاولة أى لوؾ قبؿ نمحظ نكاد
 كػػانوا التػػى المشػػكالت فػػى اتعمقًػػ أكثػػر بطريقػػة يفكػػروا لكػػى عصػػره فػػى النػػاس أنظػػار وجػػو أنػػو -ٕ

 ودرجػػة ومػػداىا أصػػميا حيػػث مػػف المعرفػػة مشػػكالت وخاصػػة سػػطحية، بطريقػػة قبػػؿ مػػف يتناولونيػػا
 بيػػػا وتعػػػالج تػػػدرس كانػػػت التػػػى القديمػػػة التفكيػػػر طريقػػػة فػػػى الػػػنقص أوجػػػو بػػػيف وأنػػػو فييػػػا، اليقػػػيف

 امسػػػممً  اشػػػيئً  كانػػػت لػػػو كمػػػا األحكػػػاـ لػػػبعض النػػػاس تقبػػػؿ مػػػدى عػػػف وتسػػػاءؿ الفمسػػػفية، المشػػػكالت
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 برىػاف أو دليػؿ إلػى تحتػاج ل بػذاتيا واضػحة نظػرىـ فػى كانت التى الفطرية المبادئ مثؿ بصحتو،
 .صحتيا عمى
 والصػػفات األوليػػة الصػػفات بػػيف ةالتفرقػػ فػػى وخاصػػة مػػةوقيّ  ىامػػة دراسػػات لمعاصػػريو قػػدـ وأنػػو -ٖ

 .الكممات ومعانى المغة وتحميؿ الجوىر، فكرة وتحميؿ الثانوية
 .بالذات المعرفة نظرية فى بحثو عمى الفمسفة فى التجريبى التجاه طبؽ أنو -ٗ
 المعرفة، لنظرية بحثو فى استخدمو الذى المنيج إلى الفمسفة تاريخ فى كذلؾ أىميتو ترجع كما -٘
 القياسػى المػنيج غيػر آخػر، امنيًجػ الفمسػفة أبحاثو فى يستخدـ أف التجريبى لتجاىو اضطر نوإ إذ

 المنيج ،(البشرى العقؿ فى مقالة) كتابو فى يطبؽ أف فحاوؿ القديمة، الفمسفة فى اسائدً  كاف الذى
 كػػاف الػػذى المػػنيج ألف؛  اجديػػدً  منػػو التجػػاه ىػػذا وكػػاف اإلنسػػانية، المعرفػػة أصػػؿ عمػػى السػػتقرائى

 منػذ الفمسفة فى الرياضى المنيج تطبيؽ بدأ ثـ – ااستنباطيً  امنيجً  كاف الفمسفة فى القدـ منذ امتبعً 
 .(ٛٔ: ٜٗٙٔ إسالـ، عزمى) ديكارت
 جيده إلى األولى، التحميمية لبنات فى مساىمتو ترجع حيث ،ٙٔٚٔ عاـ المتوفى Leibnz اليبنتز

 (:ٕٕ: ٜٓٚٔ إسالـ، عزمى) خالؿ مف المنطؽ، تطوير فى
، كؿ فى البحث أثناء اتباعو يمكف عاـ منيج اصطناع فى فكر أنو -ٔ  المنيج باتخاذ وذلؾ العمـو

 .العموـ جميع فى بو يحتذى انموذجً  الرياضى
 بالمغػة أسػماىا بينيـ، لمتفاىـ وسيمة والمفكروف العمماء يتخذىا عممية لغة استخداـ فى فكر أنو -ٕ

 الخصػػػائص ذات الفمسػػفية، المغػػة أو العاديػػة، المغػػػة ألفػػاظ مػػف بػػدلً  الرمػػػوز تسػػتخدـ التػػى العالميػػة
 .Lingus philosophica العامة

 صػػياغة وصػػاغو اليويػػة، مبػػدأ ىػػو واحػػد مبػػدأ إلػػى الضػػرورية الحقػػائؽ أو المعػػارؼ كػػؿ رد أنػػو -ٖ
 .ليبنتز قانوف باسـ بعد فيما عرفت رمزية

 اسػػػػتبداؿ) مبػػػدأ ىػػػو السػػػتدللت، نػػػػواعأ جميػػػع بػػػيف مشػػػترؾ مبػػػػدأ صػػػياغة إلػػػى توصػػػؿ أنػػػو -ٗ
 باسػـ بعػد فيمػا جيفرنػز أوضػحو الػذى المبػدأ ذلػؾ ،Substitution of Equivalents( المتكافئات

 (.المتشابيات استبداؿ)
 محمػػود، نجػػديب زكػػى) يعػػده إذ ،ٔٔٚٔ عػػاـ باسػػكتمندا المولػػود ،David Hume :ىيػػـو ديفيػػد
 ليػػػذا ميػػػـ أسػػػاس وضػػػع فػػػى فضػػػمو لػػػو كػػػاف حيػػػث المنطقيػػػة، الوضػػػعية لحركػػػة اأًبػػػ (ٜ: ٜٚ٘ٔ
 رأس فػى أطرافيػا تنحصػر التػى المعرفػة: المعرفػة مػف ضػربيف بػيف التفرقة ضرورة وىو أل التجاه،
 نتيجػػة الفكػػرتيف إحػػدى أف يػػدرؾ كػػأف وفكػػرة، فكػػرة بػػيف القائمػػة لمعالقػػات تحديػػدا تكػػوف إذ صػاحبيا،

 تحميػؿ عمػى امقتصػرً  ىنػا ىػا األمػر فمػيس الواقػع، رأمػو  عػف تنبئنػا التػى والمعرفة األخرى، عف تمـز
 العػػالـ إلػػى أطرافػػو ليمػد الػػذىف حػػدود تجػػاوز إنػو بػػؿ عالقػػات، مػػف بينيػا مػػا لتحديػػد الذىنيػػة األفكػار

 .حولنا يدور عما اتقريرً  ووقائعو حوادثو مف فيغترؼ الخارجى،
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 المفكػر يقػيـ مػامني األوؿ الضػرب ففػى الخػتالؼ، جػد مختمفػاف المعرفة مف ضرباف ىذاف
 ومػا الرياضػية العمػوـ فػى الحاؿ ىى كما. يقع ل أو الخارجى العالـ فى يقع عما النظر بغض فكره
 – المثمػث فكػرة ولػتكف بعينيػا، فكػرة مػف تفكيػره شػوط يبػدأ أف إل ىنػا ىػا المفكر عمى فما لفيا، لؼّ 
 مقدمػة األصػمية الفكػرة كانػت فػإذا جوفيػا، فػى يكمػف مػا واسػتخراج الفكػرة تحميػؿ فػى يأخػذ ثـ -مثالً 
 امنطقيً  الزومً  المقدمة تمؾ عف تمـز التى النتائج ىى منيا نستخرجيا التى العناصر فيذه منيا، نبدأ

 أف دَّ بُ  فال إذف أضالع، بثالثة امحوطً  امستويً  اسطحً  المثمث داـ ما إنو ،مثالً  أقوؿ، كأف ا،ضروريً 
 .كذلؾ ثالثا زواياه تكوف

ذا  إلييػا نصػؿ التػى النتػائج تكػوف ىنػا ىػا وىكػذا،. كيػت يكػوف أف دَّ ُبػ فػال إذف كػذلؾ، كنا وا 
 عػػف بػػو ننبػػئ نبػػأ إلػػى فييػػا نتعػػرض ل ألننػػا واحػػد، مثمػػث بأسػػره العػػالـ فػػى يكػػف لػػـ ولػػو حتػػى يقينػػا،

 الواحػػػدة الفكػػػرة يكػػػرر مػػػف بمثابػػػة إننػػػا بػػػؿ والخطػػػأ، الصػػػواب عمينػػػا يجػػػوز بحيػػػث الواقعػػػة، الطبيعػػػة
 الػذى الخيط ىذا فميس نبرزه، خيطا خيوطيا مف لنستخرج نحمميا ثـ األولية، الفكرة ؿنقو  إذ مرتيف،
 .ىناؾ عما كشؼ ىو بؿ ا،جديدً  اشيئً  األولى النسيج مف انتزعناه

، أساسيا يفميلمتحمي وضع المعرفة نوعى بيف الفاصمة التفرقة ىذه  يبنػوف اليوـ فجاءوا ىيـو
 – أىميػػا ومػػف – المنطقيػػة الغايػػات ىػػذه ومػػف المنطقيػػة، غاياتػػو إلػػى طريقيػػا فػػى ويمضػػوف عمييػػا

 الػػػذى بمعناىػػػا أى الصػػحيح، بمعناىػػػا" المعرفػػػة" أف التوضػػيح وسػػػعيـ مػػػا بقػػدر التحميميػػػيف توضػػيح
 الفػرؽ تبػيف مػع – النػوعيف ىػذيف عػف تخػرج أف عقػال يسػتحيؿ معػارفيـ، الناس يتبادؿ أف بو يمكف
 مػا وأمػا أخػرى، جيػة مػف الطبيعيػة العمػوـ والعمػوـ ،جيػة مػف الرياضػية العمػوـ وىمػا – النوعيف بيف
 عػف اذاتًيػ اتعبيػرً  يخرجػو أف صاحبو بو أراد إذا التنحميمييف عند فمقبوؿ الكالـ صنوؼ مف ذلؾ عدا
 (.ٔٔ: ٜٚ٘ٔ نجيب، زكى) فيو يناقشو أف يخرجو أف غيره يريد ل نفسو، خميةاد

 الحػػػديث العصػػػر فػػى األوؿ رائػػػدىـ مػػع فػػػاؽات عمػػػى كػػانوا إذا المحػػػدثيف، التحميميػػيف أف إل
ياه يختمفوف لكنيـ السابقة، األصوؿ عمى  يحمػؿ ىػو فبينمػا النشاط، مجاؿ وفى السير، طريقة فى وا 
 ليػػػذا األوؿ سػػـال جػػػاء ىنػػا ومػػف ا،منطقًيػػػ تحمػػيالً  يحممونػػػو تػػراىـ ،(انفسػػيً ) تحمػػػيالً  اإلنسػػانى الفكػػر
 منيػػا التػػى األوليػػة الوحػػدات بالتحميػػؿ يتقصػػى ىيػػوـ دىـفرائػػ ،(المنطقيػػة الوضػػعية) الحػػديث التجػػاه
 العناصػػر تمػػؾ عمػػى األمػػر نيايػػة فػػى يقػػع حتػػى –التعبيػػر ىػػذا صػػح إذا– العقمػػى المحصػػوؿ يتػػألؼ
 بالمجػػػاؿ ليػػػـ شػػػأف فػػػال المعاصػػػروف أتباعػػػو أمػػػا الحسػػػية، النطباعػػػات وىػػػى،  المنشػػػودة األوليػػػة
نمػػا النفسػػى،  ىػػو المحػػدثيف فمجػػاؿ. التفكيػػر يتجسػػد فييػػا التػػى يػػةالكالم العبػػارات فػػى كمػػو شػػأنيـ وا 

 (.النفسية الحالت) ل ،(المغة)
 أف التحميميػػػة لمفمسػػػفة التأسػػػيس فػػػى منزلتػػػو ووجػػػو ،ٕٗٚٔ سػػػنة فػػػى ولػػػد ألمػػػانى، فيمسػػػوؼ :كػػػانط

 صػاحبيا بيػا ديػير  التػى بالفمسػفة ىػى وليسػت لمقضػايا، تحميؿ شئ، كؿ وقبؿ أول ىى عنده فمسفةال
 مػػا وىػػذا مػػادة، منيػػا أكثػػر طريقػػة عنػػده الفمسػػفة منػػو، جػػزء أى أو العػػالـ عػػف اإيجابًيػػ ائً شػػي يقػػوؿ أف
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 حيػث ،(الخػالص العقؿ نقد)كتابو مف الثانية لمطبعة مقدمتو فى جاء ما تأمؿ خالؿ مف تبينو يمكف
 عممى غرار عمى عمما تجعميا لمبحث طريقة لمميتافيزيقا يمتمس أف يحاوؿ إنما أنو إلى النتباه لفت

 مػف ميػـ عػدد عمػى غمػب الػذى أف المالحػظ ومػف. (ٖٚ: ٖٜ٘ٔ نجيػب، زكى) والطبيعة الرياضة
 ممػػا ،(الحكػػـ نقػػد) ،(العممػػى العقػػؿ نقػػد) ،(الخػػالص العقػػؿ نقػػد)مثػػؿ ،(نقػػد) كممػػة اسػػتخداـ ىػػو كتبػػو
 .ذاؾ أو المجاؿ ىذا فى التحميؿ ميمة إلى توجيو يؤكد

 ىػػى بػػؿ ا،نفًيػػ ول ا،إثباتًػػ ليسػػت أمرىػػا حقيقػػة فػػى انػػتك إذا الفمسػػفة أف مػػف لنػػا يتبػػيف وىكػػذا
 الفمسػػػفة ىػػػو النقػػػد أف كػػػانط مػػػع نقػػػوؿ أف فمنػػػا ،(ٕٔ: ٖٜٙٔ إبػػػراىيـ، زكريػػػا) وتسػػػاؤؿ اسػػػتفياـ
 مػف اإليقانيػة( العتقاديػة) تيافػت بيػاف فػى وبالػذات أولً  تنحصػر إنمػا النقػد ميمػة دامت ما بعينيا،
 ومػدى حػدوده عػف العقػؿ مسػاءلة نحػو التجاه أجؿ مف أخرى، ةجي مف الشكية" الرتيابية"و جية،
 .قدراتو

 العتقاديػػػة الفمسػػػفة تيػػػار متعارضػػػيف، فمسػػػفييف تيػػػاريف بػػػإزاء نفسػػػو وجػػػد كػػػانط أف والواقػػػع
 الرتيابيػػة الفمسػػفة وتيػػار ،"فولػػؼ"  األلمػػانى الفيمسػػوؼ يمثمػػو كػػاف الػػذى Dogmatism التوكيديػػة

Scepticism يثبت، منيما الواحد أف لحظ قد وىو(. ىيوـ) اإلنجميزى لفيمسوؼا يمثمو كاف الذى 
 أسػاس أى ذاؾ أو ىػذا لػدى يكػوف أف دوف وينكػر، ويسػمب ينفى، منيما اآلخر بينما ويقرر، ويؤكد
 إلػى سػبيؿ ل أنو كانط وجد فقد ىنا ومف النفى، عممية أو اإلثبات عممية فى إليو يستند سميـ نقدى

 إلػػى باللتجػػاء إل الميػػـ الطػػرفيف، مػػف كػػؿ أنصػػار بػػيف قامػػت التػػى نيفػػةالع الخصػػومة فػػى الفصػػؿ
 لمعقػؿ لبػد أنو ىذا ومعنى نفسو، الخالص لمعقؿ شامؿ فحص بعممية القياـ أجؿ مف النقد، محكمة
 فػػى تفصػػؿ عادلػػة محكمػػة داخمػػو فػػى يقػػيـ أف فييػػا يحػػاوؿ" ذاتػػى فحػػص" بعمميػػة يضػػطمع أف مػػف

 المتحػاف سػوى – نفسػو كػانط قػاؿ فيمػا – المحكمػة ىػذه يسػتول أحكػاـ، مػف تصػدر مػا كػؿ صحة
 وطبيعػة لمعقػؿ، الميسػرة المعرفػة نػوع عرفنػا إذا أننػا شػؾ ول. النظرى لمعقؿ أو المجرد لمعقؿ النقدى
 ىػػػو مػػػا غيػػػر فػػػى العقػػػؿ باسػػػتخداـ نخػػػاطر لػػػف فإننػػػا المعرفػػػة، ىػػػذه فػػػى إلييػػػا يسػػػتند التػػػى المبػػػادئ
 تمػؾ مػع متعارضػة بطبيعتيػا ىػى أشػياء عمػى مبادئػو تطبيػؽ نحػاوؿ لػف فإننػا وبالتػالى لو، ُمستطاع
 .اتمامً  نطاقيا عف خارجة أو المبادئ،

 إقامػػة فػػى انحصػػر قػػد الميتػػافيزيقييف الفالسػػفة ىػػـّ  كػػؿ أف كػػانط يالحػػظ أخػػرى، جيػػة ومػػف
 ةاألخيػػر  الكممػػة ىػػو" الشػػؾ"  جعػػؿ إلػػى التجريبػػى بالمػػذىب حػػدا ممػػا ميتػػافيزيقى، أسػػاس عمػػى العمػػـ
 النقػػد رأى فػػى – النتيجػػة ىػػذه ولكػػف. الميتػػافيزيقى األسػػاس ذلػػؾ زعزعػػة فػػى منػػو رغبػػة فمسػػفة، لكػػؿ

 الطبيعػة، عػالـ أو لمفيزيػائى معطػى العػالـ أف كمػا ألنػو، عقػيـ، اسػتنتاج مجػرد ىى إنما – الكانطى
 الػػذى اـالعػػ الفػػرض عػػف نيػػوتف تسػػاءؿ وكمػػا. الميتػػافيزيقى الباحػػث أو لمفيمسػػوؼ ُمعَطػػى العمػػـ فػػإف

 أف فيحػاوؿ الميتافيزيقا إلى ذلؾ بعد ويمضى. اممكنً  – واقعة ىو حيث مف – العمـ يكوف بمقتضاه
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 عمػـ قيػاـ إمكػاف مػدى عػف ويتسػاءؿ ممكنػة، الميتافيزقػا تصػبح بمقتضػاىا التػى الشػروط عف يبحث
 (.ٚٔ: ٖٜٙٔ إبراىيـ، زكريا) ممكنة تجربة كؿ شروط يتجاوز

 والرياضػػػػة الطبيعػػػػة، عمػػػػـ: ىػػػػى ثالثػػػػة العمػػػػوـ أف ديكػػػػارت، ذمنػػػػ الشػػػػائع، كػػػػاف فقػػػػد كػػػػذلؾ
 عمييػا، تقػوـ التػى األسػس صػالبة واختبػر الثالثػة العمػوـ ىػذه موقػؼ كػانط واسػتعرض والميتافيزيقا،

 أسػػػس عمػػػى يقومػػػاف كمييمػػػا الطبيعػػػة وعمػػػـ الرياضػػػة أف وىػػػى بصػػػدقيا، أيقػػػف نتيجػػػة إلػػػى فػػػانتيى
 متيافػػػت واه أسػػػاس عمػػػى بناؤىػػا يقػػػوـ التػػػى وحػػدىا فيػػػى االميتافيزيقػػػ وأمػػا تقػػػدما، ولػػػذلؾ صػػحيحة،
 الرياضػػة عمييػػا قامػػت التػػى األسػػس يحمػػؿ أف ميمتػػو فجعػػؿ الخطػػى، متعثػػرة رآىػػا ولػػذلؾ ضػػعيؼ،

 زكػى) الميتافيزيقػا عميػو تقػوـ أف يمكػف الػذى األسػاس إلػى ضػوئيا عمػى ييتػدى لعمػو الطبيعة، وعمـ
 (.ٛٗ: ٖٜ٘ٔ نجيب،

 مػػػف لػػػو يتعػػػرض فيمػػػا بالتفاصػػػيؿ الىتمػػػاـ شػػػديد رجػػػالً  كػػػاف كػػػانط أف الطػػػالع حسػػػف ومػػػف
 ىػى الدقيقػة العمميػة الطريقػة وأف معينػة، أسػئمة ألقيػت إذا إل لعمـ قياـ ل أنو لنفسو قرر فمما أمور،
 رأى ولمػا ا،فروًضػ ادائًمػ يتضػمف األسػئمة إلقػاء أف لنفسو قرر ولما األسئمة، إلقاء فى الميارة نفسيا
 أسػػػاس عمػػػى األسػػػئمة إلقػػػاء ينظمػػػاف كيػػػؼ عرفػػػا حػػػيف تقػػػدما أصػػػابا قػػػد الطبيعػػػة وعمػػػـ الرياضػػػة أف

 رأى حػػيف كػانط أف الطػالع حػس مػف إنػو نقػوؿ ذاؾ، أو العمػـ ىػذا أصػحاب يفرضػيا التػى الفػروض
 يفصػػؿ راح بػػؿ القػػوؿ، فػػى التعمػػيـ ىػػذا بمثػػؿ يكتػػؼ لػػـ الطبيعػػة، وعمػػـ الرياضػػة عمػػـ فػػى كمػػو ىػػذا
 قػد أنػو النػاس ظف وحتى كمو، كتابو استغرؽ حتى الطبيعة، وعمـ رياضةال فى شديدا تفصيال القوؿ
 فيمسػػوفنا راح المنػػتج، الميتػػافيزيقى لمبحػػث القويمػػة الطريقػػة التمػػاس وىػػو األصػػمى، موضػػوعو نسػػى
 سػئؿ ولمػا تمػؾ، أو القضػية ىػذه عميػو تقػوـ الػذى األسػاس حتػى ليتعقبيػا ادقيقًػ اتفصػيميً  ابحثًػ يبحث
 .نفسو التحميؿ ىذا ىى إنيا: أجاب كمو؟ العمؿ ىذا فى لميتافيزيقاا وأيف: األمر آخر
 :التحميمية روافد 

 األثر أصاحبيا لجيود كاف تيارات، عدة ترفده كبير نيرى مجرى ىى إنما التحميمية الفمسفة
 التػػى وجيتػػو ووجيتػػو شػػكمتو التػػى والعناصػػر بالمقومػػات ومػػده الكبيػػر النيػػر ىػػذا تغذيػػة فػػى الكبيػػر
 :الروافد ىذه وأىـ أبرز القارئ أماـ سنبسط يمى وفيما. بيا عرؼ

 جامعػة فػى لمرياضػة اأسػتاذً Gottlob Frege (1848 – 1925 )" فريجػة جوتمػب" كػاف :ةفريجػ 
 بػو وأراد –ldeography–( األفكػار تػرقيـ) عنوانػو جعؿ صغيرا كتابا ٜٚٛٔ عاـ أصدر وقد يينا،
 أف ايومً  اإلنساف يستطيع أف وىو قبمو مف( ليبنتز) اهيتمن كاف أمؿ لتحقيؽ أولى محاولة يكوف أف

 بينيمػا الفيصػؿ كػاف أمػر عمى متجادلف اختمؼ ما إذا بحيث الرياضية؛ بمغة المجردة أفكاره يكتب
 (.ٖ٘ ،ٜٛ٘ٔ: محمود نجيب زكى) الجدلى بالنقاش منو الرياضى بالحساب أشبو شئ ىو

 فريجػػو يقترحيػػا جديػػدة رمزيػػة لعالقػػات شػػرح: أوليػػا فػػى أجػػزاء، ثالثػػة فػػى الكتػػاب ىػػذا ويقػػع
 مػف مػا نتيجة لستنباط كذلؾ أداة تكوف كما التامة، الدقة ليا يراد التى األفكار لصياغة أداة لتكوف
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 ىػو الرياضػة فػى الحسػاب عمػـ أف نتبػيف أف أردنا إذا ألننا شاغرة، فجوة يترؾ ل استنباطا مقدماتيا
 لبػد ثػـ المنطػؽ، عمػـ مػف أنيػا فػى نشػؾ ل قضايا نستنبط أف عمينا تحتـ منطقية، لمدركات امتداد
 شئ الستنباط مجرى إلى يتسمؿ أف دوف الحساب، عمـ مف ىى التى المقدمات مف النتقاؿ يتـ أف

 عمػػى تحتػػوى ل التػػى الخػػالص المنطػػؽ ومػػدركات. المػػدركات تمػػؾ عػػف يتولػػد ممػػا ىػػى ول نضػػيفو،
 .إلخ ..(.ليس) ،(إذا: )مثميا خبرية مضمونات

 ،Propositional Function القضػػػية دالػػػة فكػػػرة فريجػػػة أضػػػافيا التػػػى األفكػػػار ومػػػف
 أو قيمتيػا، يحػدد مػا ىػو الكػذب أو الصػدؽ وىػذا كاذبػة، أو صادقة تكوف أف إما المنطقية فالقضية
 صػادقة تكػوف ل ألنيػا؛  بالقضػايا ليسػت لغويػة عبػارات ىنػاؾ أف إل. قيمػة ليػا يجعػؿ آخر بمعنى

 توصػػؿ وقػػد. القضػػية بدالػػة بػػؿ بالقضػػية، فريجػػو يسػػمييا ل وىػػذه ليػػا، قيمػػة ل وبالتػػالى،  كاذبػػة ول
 مػف الرياضػية بالدالػة الخػاص والتعبيػر جية مف المحموؿ بيف لممقارنة نتيجة الفكرة ىذه إلى فريجة
 قضػية، دالػة بػؿ قضػية، يعتبػر ل فإنػو ،"شػجاع س" قػولً  صادفنا ما فإذا(". ٕس") مثؿ أخرى جية

" سػقراط" نقػوؿ كػأف حقيقػى، – عمػـ اسػـ( س) بػ استبدلنا ما إذا قضية عمى منو نحصؿ أف ويمكننا
 عػدد أى( س) بػػ اسػتبدلنا مػا إذا محػددة قيمػة ذى تعبيػر عمى" ٕ(س") مف نحصؿ مثمما –" شجاع
 مؤىػا،م يمكػف ثغرات عدد بيا عبارة ىى لفريجة بالنسبة القضية دالة فإف – آخر وبمعنى – محدود
 يعتبػر ل ص يحػب" س" بػأف فالقوؿ – اليجائية الحروؼ مف بمجموعة الثغرات ليذه فريجة ويرمز
 القضػػية دالػػة فػػى الموجػػودة الثغػػرات ىػػذه ممئػػت فػػإذا – قضػػية دالػػة يعتبػػر مػػا بقػػدر منطقيػػة قضػػية
 يةقضػ عػف تعبيػر لػدينا أصػبح – األفػراد بيػا توصػؼ التػى الصفات أو األسماء مثؿ مناسبة بألفاظ

 عزمػػى)" أخػػاه يحػػب محمػػد"أو "ابنػػو يحػػب األب" السػػابقة الرمزيػػة العبػػارة بػػدؿ نقػػوؿ كػػأف منطقيػػة،
 (.ٔٗ ت،.د: إسالـ

 معنػػػى بػػػيف فػػػرؽ فقػػػد ودللتػػو، المفػػػظ معنػػػى بػػػيف شػػػييرة تفرقػػة لػػػو كانػػػت فريجػػػة فػػػإف كػػذلؾ
 الصػباح نجمػة"و ،"وكػذا كػذا ىػى المساء نجمة" أف قمت فإذا أشياء، مف إليو تشير ما وبيف األلفاظ
" الصػػػباح نجمػػة" التعبيػػريف فػػإف الصػػػباح، نجمػػة نفسػػيا ىػػى المسػػاء نجمػػػة وكانػػت وكػػذا، كػػذا ىػػى
 الزىػػػرة كوكػػػب وىػػػو الشػػػئ، نفػػػس إلػػػى تشػػػيراف ألنيمػػػا الدللػػػة، نفػػػس ليمػػػا يكػػػوف ،"المسػػػاء نجمػػػة"و
 ؿكػ أف فػى السػبب ىػو وىػذا اآلخػر، معنػى عػف مختمؼ معنى منيما لكؿ يكوف حيف فى ،"فينوس"

 .اإخباريً  قولً  يكوف أل يمكف اليوية عف قوؿ
 أثنػػاء -Reference الدللػػة وبػػيف Sense المعنػػى بػػيف التفرقػػة ىػػذه فريجػػة اسػػتخدـ وقػػد

 .واألفكار القضايا والمفيومات، الموضوعات وكذب لصدؽ مناقشتو
 قػد وفأكػ فػإننى -اعمًيػ أعنػى فإننى ،"الصغير الشيطاف ذلؾ" عف أتكمـ حينما قمت، إذا أما

 النحػو عمػى Bedeutung: refrence لفػظ يقابػؿ المعنػى لكممػة الستخداـ وىذا ما، اإنسانً  عينت
 (.ٕٗ: ت.د إسالـ، عزمى) فريجة بو يستخدمو الذى
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 لمعمػػؿ الطريػػؽ بػػو ليميػػد ٗٛٛٔ سػػنة" الحسػػاب عمػػـ أسػػس" بعنػػواف اكتاًبػػ فريجػػة كتػػب وقػػد
 أعمػاؿ مػف اكيً كالسػي عمػالً  الكتػاب ىػذا ويعػد. زيػةالرم إلػى اللتجاء دوف نظريتو فيو بسط الرمزى،
 وعػف األعػداد، عػف حينػذاؾ الشػائعة التفسػيرات عمػى فعػالً  امبرًمػ قضػاء ويتضمف الفمسفى، العرض

 لكػى أننػا فريجػة ويقػوؿ العميقػة، الفمسػفية الممحػات مف عدد عمى الكتاب يحتوى كما. الحساب عمـ
 الرمػػز فييػػا يقػػع التػػى الجمػػؿ معنػػى نشػػرح أف فالبػد" ؟ (ٔ) العػػدد ىػػو مػػا: "السػػؤاؿ ىػػذا عمػػى نجيػب

 الكممة إذ الكممات، مف غيرىا عف بمعزؿ ما كممة معنى عف السؤاؿ خطأ فى نقع أل وينبغى ،(ٔ)
 اتجػو غيرىػا عػف منعزلػة كممػة معنػى عػف سػألنا فػإذا جممػة، سػياؽ فػى وىػى إل معنػى ليػا يكػوف ل

 ىػذه أف غيػر. الكممػة ىػذه سػماع يسػتدعييا التػى لذىنيػةا لمصػور وصػفا اإلجابػة تجػئ أف إلى ميمنا
 فػػى متباينػػة اصػػورً  الكممػػة نفػػس تستحضػػر وقػػد الكممػػة، معنػػى إلػػى بصػػمة تمػػت ل الذىنيػػة الصػػور
 أيػػة وعمػػى.واحػػد فػػرد عقػػؿ فػػى بعينيػػا اصػػورً  تثيػػر قػػد مختمفػػة األفاًظػػ أف كمػػا مختمفػػيف، أنػػاس عقػػوؿ
 ،ٖٜٙٔ: وآخروف كامؿ فؤاد) الكممة تتضمف التى جمؿال معنى تحدد ل الذىنية الصورة فإف حاؿ
ٕٔٙ.) 

 الصػػػػور ىػػػػى إحػػػػداىما مػػػػا، كممػػػػة لمعنػػػػى سػػػػمتيف بػػػػيف آخػػػػر موضػػػػع فػػػػى فريجػػػػة ويميػػػػز
 األخرى والسمة الكممة،( تمويف) اسـ فريجة عميو يطمؽ ما وىو الكممة، تستدعييا التى والرتباطات

 مػف يختمػؼ أف ويجػوز ذاتى، والتمويف لصحيح،ا استعماليا فى الكممة ىذه تحممو الذى المعنى ىى
 التػى وحػدىا ىػى المعنػى سػمات مػف السػمة وىػذه فموضػوعى، الكممػة معنػى أمػا آخػر، إلى شخص
 قيمػػة نحػػدد كيػػؼ عرفنػػا فػػإذا الكممػػة، تمػػؾ تتضػػمف التػػى الجممػػة فػػى الصػػدؽ قيمػػة تحديػػد فػػى تػػدخؿ

 معنػػى عػػف معرفتػػو يمكػػف مػػا كػػؿ عندئػػذ نعػػرؼ فإننػػا الكممػػة، عمػػى تحتػػوى التػػى الجممػػة فػػى الصػػدؽ
 ىػػى مفػػرد حػػد فييػػا يػػرد أف يمكػػف التػػى الجمػػؿ أىػػـ ومػػف ذلػػؾ، خػػالؼ يطمػػب آخػػر شػػئ ول الكممػػة
 أفػػراد بػػو نعػػيف الػػذى لممعيػػار اشػػتراطنا أف إلػػى فريجػػة ويشػػير. الذاتيػػة أحكػػاـ عػػف تعبػػر التػػى الجمػػؿ

 (.ٕٙٔ ،ٖٜٙٔ: وفوآخر  كامؿ فؤاد) (س) كممة معنى لتحديد ضرورى أمر ىو س المجموعة
 ذات فكػػػرة وىػػػى ،Quantification" التكميػػػة" عػػػف الجديػػػدة فريجػػػة فكػػػرة جػػػاءت ىنػػػا ومػػػف

 إلييػا ننظػر أصػبحنا أننػا لدرجػة نطػاؽ عمى يستخدومنيا المناطقة وأصبح المنطؽ، فى كبيرة أىمية
 .اخترعيا مف نسينا وقد العجمة، إلى نظرتنا مثؿ

 إلػػى "الػػوزف ثقيػػؿ شػػئ كػػؿ" مثػػؿ قضػػية صػػياغة دةإعػػا عمػػى أساسػػا تقػػوـ" التكميػػة" وفكػػرة
 ثقيػػؿ س س، لػػبعض بالنسػػبة إلػػى الػػوزف ثقيػػؿ مػػا شػػئ" ومثػػؿ الػػوزف، ثقيػػؿ وس س، لكػػؿ بالنسػػبة
: ت.د إسػػالـ، عزمػػى) رمزيػػة عبػػارات فػػى الصػػيغ ىػػذه وتكتػػب ثقيمػػة، وس موجػػودة، س" أو الػػوزف،
ٗٗ.) 
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 القػػوؿ يمكػػف بػػؿ الفكػػر، لتوضػػيح األداة بمثابػػة الحػػديث المنطػػؽ فػػى الكشػػؼ ذلػػؾ كػػاف وقػػد
 ليسػػتطيع فتجنشػػتايف يكػػف لػػـ ورسػػؿ، فريجػػة عنػػد المنطػػؽ مػػف الجانػػب ىػػذا وتطػػور نمػػو بػػدوف بأنػػو
 . الفمسفية المنطقية رسالتو كتابة
 مػف انجمتػرا، فى ٔٙٛٔ عاـ فبراير مف عشر الخامس فى ولد :Whitehead، N ىوايتيد نورث
كمبردج  جامعة ودخؿ المحمية، واإلدارة وبالكنيسة بالتربية ؿتتص بأعماؿ أفرادىا معظـ اشتغؿ أسرة

، وكانػت الرياضػة مػادة (ٖٔ: ٜٔٙٔ)مقدمػة زكػى نجيػب محمػود ؿ: بػرايس،  ٓٛٛٔفى خريؼ 
 تخصصو ، فدرسيا عمى أساتذة أكفاء حتى ألـ بجانبييا: البحثى والتطبيقى.

، فػػػاختير بسػػػبب ىػػػذا بػػػر العػػػاـ(ايتيػػػد العمميػػػة كتابػػػو )رسػػػالة فػػػى الجوكػػػاف أوؿ مؤلفػػػات ىو      
 .. ٖٜٓٔالكتاب عضوا فى الجمعية الممكية سنة 

، عمػػى أف )أصػػوؿ الرياضػػيات(أف نشػػر برترانػػد رسػػؿ كتابػػو  ٖٜٓٔوحػػدث سػػنة فػػى سػػنة     
ا أوؿ يتمػػوه جػػزء ثػػاف، ا كػػاف كتػػاب ىوايتيػػد فػػى الجبػػر جػػزءيكػػوف الجػػزء األوؿ يتمػػوه جػػزء ثػػاف، كمػػ

رسػػػػؿ، أف الجػػػػزء الثػػػػػانى المعتػػػػـز صػػػػدوره مػػػػػف كػػػػؿ منيمػػػػا يتنػػػػػاوؿ فاكتشػػػػؼ الػػػػرجالف، ىوايتيػػػػػد و 
 إلخػراج يكفييمػا اواحػدً  اعاًمػ أف اوحسػبً  مشترؾ، عمؿ أداء عمى فاتفقا بعينيا، ىى ىى موضوعات

 اتسػعً  أو سػنوات ثمػانى فاسػتغرقا ناظرييمػا، أماـ يتسع أخذ الموضوع أفؽ لكف. إلخراجو اتصديً  ما
 فػى عظػيـ دور لػو كػاف الػذى الكتػاب ذلػؾ ،(الرياضػيات أصوؿ) بيمػاكتا أخرجا حتى ا،معً  يعمالف
 .التحميمية الفمسفة أو المنطقية الوضعية بناء

 ولذلؾ الطبيعة، عمماء مف اوعالمً  األوؿ، الطراز مف ارياضيً  العممية حياتو ىوايتيد بدأ وقد
 فػى رسػؿ مػع تعػاوف حػيف وذلػؾ األولػى، الدراسػة بتمػؾ متػأثرة الكبػرى الفمسػفية محاولتو أوؿ جاءت
 ولسػنا المنطقيػة، الدراسػة فػى جديػد عيػد بدايػة بعػد الرياضػة، منطػؽ فػى الضػخـ العتمؿ ىذا إخراج
 الفمسػفى الفكػر تيػار توجيػو فػى وأعمقو األثر أبعد -الرياضة أصوؿ– المؤلؼ ليذا أف قمنا إذا نبالغ
 نمػوذج عمػى التحميػؿ نحػو لفمسػفىا الفكػر ذلؾ وجو إذ العشريف، القرف مف األخيرة السنوات فى كمو
 غالبػة، واحػدة صػفة مػف المعاصػرة لمفمسػفة جعمنػا ولػو تحمػيالت، مػف (الرياضػة أصوؿ) فى ورد ما

 ىػػذا أئمػػة مػػف وكػػاف العمميػػة، القضػػايا (تحميػػؿ) إلػػى الميتػػافيزيقى (التأمػػؿ) مػػف النتقػػاؿ إنيػػا لقمنػػا
 (.ٛٔ :نجيب زكى مقدمة) ىوايتيد ىو الفمسفة، تاريخ فى التحوؿ

 العالـ حقيقة ومف الشئ، حقيقة مف الياـ الجانب بأف رأيو ىو ىوايتيد فمسفة يطبع ما وأىـ
 ينبنػى الػذى اإلطػار بمثابػة لػو تكوف التى الرياضية العالقات شبكة ىو أى بنيتو، ىو عامة، بصفة
 تناولػت فمػو –اإلطار ذلؾ يمأل الذى– الكيفى المضموف ىو الياـ الجانب وليس حدوده، وفى عميو
 األجػػػزاء احتفػػػاظ بػػػرغـ ىػػػو، ىػػػو يعػػػد ولػػػـ الشػػػئ، لفسػػػد بنيتػػػو، وأبطمػػػت أجػػػزاءه وفككػػػت مػػػا شػػػيئا

 .أجزائو بيف الرابطة العالقات فى –قمنا كما– ىو الشئ قواـ ألف الكيفية، بالمضمونات
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 واقعػة، وكػؿ شػئ، فكػؿ العضػوى، البنػاء بفمسػفة ىوايتيػد فمسػفة سػميت لماذا نفيـ ىنا ومف
 فػى فػاألمر آخػر، اشػيئً  ألصػبح ىيكمػو تغير ولو معيف، ىيكؿ ذو بناء الحقيقة فى ىو ،موقؼ وكؿ
 أعضػػاء مػػف مجموعػػة أو خاليػػا مػػف كونػػو لػػيس أنػػو مػػف العضػػوى الكػػائف فػػى كػػاألمر ىػػو شػػئ أى

 معينة شبكة فى األجزاء تنتظميا خاصة بنية. معينة (تركيبة) ذلؾ فوؽ ىو بؿ اتفؽ، كما اجتمعت
  (.ٜٔ: السابؽ المرجع) بأسره الوجود عف تقولو حدة، عمى شئ كؿ عف قمتو وما عالقات، مف

 سػػاد مػػا إلػػى أولً  يرجػػع وذلػػؾ ،قمػػيالً  إل البػػاحثيف اىتمػػاـ مػػف تمقػػى وايتيػػد فمسػػفة تكػػف ولػػـ
 ل يجعميػػا امقتًػػ الميتافيزيقػػا مقػػت الػػذى التوجػػو وخاصػػة توجيػػات، مػػف الحػػديث عصػػرنا فػػى الفمسػػفة
 مضػػموف فػػى القػػدامى الميتػػافيزيقييف بالفالسػػفة اشػػبييً  يكػػف إل وايتيػػد، مثػػؿ فيمسػػوؼ عمػػى تصػػبر
 العسػػر إلػػى اثانًيػػ ويرجػػع التنػػاوؿ، طريقػػة فػػى منػػزعيـ ينػػزع حػػاؿ كػػؿ عمػػى فيػػو الفمسػػفية، بنػػاءاتيـ
 أف أراد التػى الجديػدة مصػطمحاتو إلى مرده عسر وىو فمسفتو، فيـ فى القارئ يصادفو الذى الشديد
 مػػف النػاس فنفػر اليوميػة، الحيػاة فػػى الدارجػة األلفػاظ بمعػانى معنػاه يخػػتمط ل تػىح فكػره بيػا يسػوؽ
 كمػا ،(الرياضػيات أصوؿ) تػأليؼ فى رسؿ برتراند شريؾ ىو أنو أنساىـ انفورً  بدء ذى بادئ دراستو
 الػػذى الرياضػػى لممنطػػؽ وتطبيقػػات امتػػدادات إل ىػػى إف المتػػأخرة الميتافيزيقيػػة كتاباتػػو أف أنسػػاىـ
 موقػػؼ فػػى تغيػػرا شػػيدت قػػد المتػػأخرة األعػػواـ لكػػف. الفكريػػة حياتػػو مػػف األوؿ الشػػطر فػػى بػػو اشػػتغؿ

لمسػوا  أنيػـ وذلػؾ أىممػوه، قػد كػانوا مػا إلػى يتجيوف والمعمقيف المؤلفيف فرأينا ىويتيد، إزاء الدارسيف
 ا،مػػؤخرً  بيػا ييتمػوف العمػـ فالسػفة أخػػذ التػى المشػكالت مػف لكثيػر عميقػػة دقيقػة مناقشػة كتاباتػو فػى

 لممشػػػكالت معػػػالجتيـ فػػػى الرمػػػزى المنطػػػؽ اسػػػتخدموا الػػػذيف الفالسػػػفة طميعػػػة مػػػف يكػػػوف أف فمعمػػػو
 (.ٖٙٔ: فمسفية زاوية مف نجيب، زكى) الخبرة مجرى فى تصادفنا التى المجسدة

 مقدمػػة فػى ذلػؾ شػرح كمػا الفمسػفى، التفكيػر يؤدييػا التػى الحقيقيػة الميمػة أف ىوايتيػد ورأى
 فػى لنػا يقػع أف عساه ما كؿ بو نفسر أف يصمح افكريً  اإطارً  نركب أف (الواقع وعالـ التطور) كتابو
 العممػػى المػػنيج ألػػيس والعمػػـ، الفمسػػفة بػػيف المػػنيج فػػى فػػرؽ فػػال ىكػػذا، ىػػذا كػػاف فػػإذا الخبػػرة، مجػػاؿ

 بيػػذه نعػػود ثػػـ لتفسػػيرىا، ممكنػػة نظريػػة أفضػػؿ ليػػا نصػػوغ ثػػـ المشػػاىدة، بمعطيػػات نبػػدأ أف يقتضػػينا
 مػنيج اأيضً  يكوف فيكذا جديدة؟ وقائع عمى التطبيؽ ليا لنمتمس الواقع عالـ إلى المفترضة ريةالنظ

 نسػػتوحييا المباشػػرة، الخبػػرة مػػف نغترفيػػا أوليػػة، معمومػػات مػػف حصػػيمة: وايتيػػد عنػػد الفمسػػفى التفكيػػر
 اإلطار بيذا عودة ثـ الوجود، ظواىر مف عرفناه قد ما لنا يفسر ممكف، فكرى إطار خير إقامة فى

 الفػرؽ وكػؿ. نفمح لعمنا اإلطار ذلؾ حدود فى اتفسيرً  ليا نمتمس العالـ فى أخرى حقائؽ إلى الفكرى
 الفمسػفة فإطػار والتجريػد، التعمػيـ درجػة فػى ىػو الفمسػفة، فػى الفكػرى واإلطار العمـ فى النظرية بيف
 أف العمميػػة لمنظريػػة اديػػر  التػػى الرقعػػة مػػف أوسػػع رقعػػة عمػػى يطبػػؽ أف يػػراد إذ ا،تجريػػدً  وأكثػػر أعػػـ

 ثػـ الفػرض، يفػرض الذى المنيج كمييما، عند المنيج ذلؾ فيو بينيما الشبو وجو أما. عمييا تنطبؽ
 .الفعمى الواقع مشكالت عمى تصدؽ أف ليا يتوقع التى نتائجو منو يستنبط
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 نحػػو األمػػر آخػر مػػاؿ قػػد أنػو ىػػى شػػارحيو، معظػـ عنػػد ىوايتيػػد فمسػفة عػػف السػػائدة والفكػرة
 وىػػػى أفالطػػػوف، فمسػػػفة فػػػى األساسػػػية الركيػػػزة ىػػػى المثػػػؿ نظريػػػة كانػػػت فمػػػئف األفالطونيػػػة، لفمسػػػفةا

 ناحيػة، فػى الرياضية الصيغ إلى أقرب ىى التى الصورية النماذج عالـ: عالميف بيف تفصؿ نظرية
 فعػػؿ فكػػذلؾ أخػػرى، ناحيػػة مػػف النمػػاذج تمػػؾ مػػف تقتػػرب أف تحػػاوؿ التػػى المجسػػدة الطبيعػػة وعػػالـ
ف الطبيعػػة، أحػػداث عمػػى نفسػػو يفػػرض منطقيػػة عالقػػات مػػف ارياضػػيً  اإطػػارً  تصػػور حػػيف يػػدوايت  وا 

 .(األزلية الكائنات عالـ) يسميو عما ىوايتيد يحدثنا عندما ليشتد الفيمسوفيف بيف الشبو
 وبػػيف ىوايتيػػد عنػػد األزليػػة الكائنػػات بػػيف تفػػرؽ األولػػى النظػػرة عنػػد العػػيف تكػػاد ل ىنػػا فيػػا 

 منػذ اقائًمػ نتصػوره ا،ومنطقًيػ ارياضػيً  كػامالً  اعالًمػ نتصػور الحػالتيف كمتػا ففػى اطػوف،أفال عف المثؿ
 مػػف يػدنو أف وتقدمػو وتطػوره وتغيػره بصػيرورتو فيحػاوؿ المحسػوس المػادى العػالـ ىػذا ليجػئ األزؿ،
 الحػػالتيف كمتػػا فػػى إننػػا آخػػر وبمعنػػى سػػبيؿ، مػػف الػػدنو إلػػى اسػػتطاع مػػا الكامػػؿ األعمػػى المثػػؿ ذلػػؾ
 ففػى أخػرى، ناحيػة مػف الفعميػة الموجػودات وعػالـ ناحيػة، مف الممكنات عالـ: عالميف وجود ضنفر 

 الثػػػانى العػػػالـ وفػػػى كماليػػػا، حػػػد بمغػػػت لػػػو عميػػػو تكػػػوف أف لألشػػػياء يمكػػػف لمػػػا صػػػور األوؿ العػػػالـ
: فمسػػفية زاويػػة مػػف نجيػػب، زكػػى) المثمػػى الصػػورة عػػف يبػػدىا نقػػص مػػف فييػػا بمػػا فعميػػة موجػػودات

ٔٙٚ.) 
 التػى الخصػائص أخػص لسػمبناه األفالطونيػة النظػرة ىػذه ىوايتيد فمسفة إلى نظرنا لو نالكن

 فوقيػػػا، أو وراءىػػػا أو الطبيعػػػة تفسػػػر التػػػى التجريبيػػػة الفمسػػػفات إحػػػدى تجعميػػػا بحيػػػث فمسػػػفتو تميػػػز
 مػػف بنيػػة بػػو أراد فإنمػػا أزليػػة، لكائنػػات عػػالـ عػػف تحػػدث حػػيف ىوايتيػػد أف ىػػو حقيقتػػو عمػػى فػػاألمر
 ومػا الفعمػى، الخػارجى الوجػود فػى تقػع كمػا الفعميػة الحػوادث مػف الفيمسػوؼ اشتقيا المجرد، المنطؽ

 مكانى متصؿ مجرى فى متشابكة أحداث مف عالـ فى نعيش ألسنا عالقات، مف الحوادث تمؾ بيف
 الصػورى الييكػؿ لنا يكف حداثو،أ بيا تتشابؾ التى العالقات صورة العالـ ىذا مف جردنا لو زمانى؟

 .وتفسيره العالـ فيـ يمكف بوساطتو والذى العالـ، بنية يمثؿ الذى مجردال
 عقيػدة ٜٛٛٔ ،ٜٗٛٔ عػامى بػيف لرسػؿ وكانػت ،Russell، (1872 -1970 رسػؿ برتراند   
 سػػنة خػػالؿ حػػدث ثػػـ. الكػػوف عػػف تقػػاؿ كثيػػرة أشػػياء عمػػى الميتافيزيقيػػة بالفمسػػفة البرىنػػة إمكػػاف فػػى

 امفروًضػ كػاف (ماكتاجػارت) أف ذلػؾ معا، ىيجؿ وعف كانط عف ينفض جعمتو أحداث عدة ٜٛٛٔ
 محمػػو يحػؿ أف رسػؿ مػػف طمػب مػا ولظػػروؼ العػاـ، ذلػؾ فػػى كيمبػردج فػى ليبنتػػز عػف يحاضػر أف
 (.ٕٕ ت،.د: محمود نجيب زكى) (اليبنتز فمسفة) عف لكتابو نواة كانت والتى المحاضرة ىذه فى

 لممػؤتمر زيارتػو فيػو لػو حػدث مػا وأىػـ ة،الفكريػ حياتو فى عاـ أىـ فكاف ٜٓٓٔ عاـ وجاء
 فيػو بدأ الذى اليوـ منذ الرياضة عمييا تقوـ التى األسس تقمقو كانت فقد باريس، فى لمفمسفة الدولى
 مػا يجػد لػـ الفمسػفة، قػراءة فى ذلؾ بعد أخذ ولما. اعامً  عشر أحد عمى يزد لـ وعمره أقميدس دراسة
 قبميػػة إنيػػا الرياضػػية القضػػية عػػف كػػانط لقػػوؿ يطمػػئف ـفمػػ التجػػريبييف، عنػػد أو كػػانط عنػػد يرضػػيو
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 التجربة بيا جاءتنا تعميمات مف مؤلؼ الحساب عمـ أف مف التجريبيوف قالو بما رضى ول تركيبية،
 (.ٖٕ ت،.د: محمود نجيب زكى)

 الرياضػػيات عػػالـ ،Peano( بيػػانو) إليػػو المشػػار لمفمسػػفى الػػدولى المػػؤتمر فػػى رسػػؿ قابػػؿ
 وتتبػػع المػػؤتمر حضػػر فممػػا بيػػا، باإلحاطػػة ييػػتـ لػػـ ولكنػػو أعمالػػو، بعػػض لػػو قػػرأ قػػد وكػػاف الكبيػػر،
 مػع مناقشػة فػى دخػؿ إذا وأنػو آخػر، إنسػاف أى مناقشػات مػف لمدقػة مػيالً  أكثػر أنيػا لحػظ مناقشاتو
 الرياضػػى، منطقػػو إلػػى اراجًعػػ يكػػوف أف لبػػد ىػػذا أف لرسػػؿ وتبػػيف األقػػوى، ىػػى حجتػػو كانػػت الغيػػر
 كػػاف المنطقػػى لمتحميػػؿ أداة تقػػدـ كتاباتػػو أف لػػو وظيػػر وتالميػػذه، (بيػػانو) لفػػاتمؤ  كػػؿ عمػػى فعكػػؼ
 (.ٕٕٙ ،ٜٓٚٔ: رسؿ برتراند) سنيف منذ عنيا يبحث

 تشػػػمؿ بحيػػػث الرياضػػػة عمػػوـ فػػػى ألفناىػػػا التػػى الدقػػػة توسػػػع بيػػػانو فكػػرة أف لرسػػػؿ تبػػػيف ثػػـ
 الػذى األسػاس عمػى درةمبػا فأقػاـ الفمسػفى، لمغمػوض نيبػا الحػيف ذلػؾ حتى لبثت أخرى موضوعات

 اراضػيً ( ىوايتيػد) الفيمسػوؼ وجػد حظػو ولحسػف ،(العالقػات) فكػرة عنػده مف وأضاؼ بيانو، وضعو
 عمػػى امًعػػ يتعاونػػاف بػػدآ حتػػى ا،قصػػيرً  اوقتًػػ إل يمبثػػا فمػػـ ألىميتػػو، مػػدرًكا الجديػػد البحػػث مػػنيج عػػف

 إلػى الحسػاب ورد لترتيبيػة،ا واألعػداد األصػمية واألعػداد التسمسػؿ كتعريؼ معينة موضوعات تحميؿ
 Principia (الرياضػػػة أسػػػس) كتػػػاب ظيػػػور التعػػػاوف ىػػػذا ثمػػػرة وكػػػاف المنطػػػؽ، فػػػى أصػػػوؿ

Mathematica (رسؿ برتراند :ٜٔٚٓ، ٕٕٚ.) 
 وكانػػػت ذىنيػػػة، بنشػػػوة الوقػػػت ذلػػػؾ فػػػى أشػػػعر وكنػػػت: "يقػػػوؿ الفتػػػرة ىػػػذه عػػػف رسػػػؿ وكتػػػب

 القمػػة إلػػى وصػػؿ وعنػػدما الغمػػاـ، لفػػو قػػد جبػػؿ تسػػمؽ مػػف فػػرغ شػػخص إحساسػػات تشػػبو إحساسػػاتى
 أربعػػيف مسػػافة عمػى اتجػػاه كػؿ فػػى البصػر مػػدى عمػى ممكنػػة الرؤيػة وأصػػبحت فجػأة الغمػػاـ انجػاب
 المرتبػػة مثػػؿ الرياضػػيات، عمػػـ فػػى األساسػػية األفكػػار أحمػػؿ أف سػػنيف منػػذ أحػػاوؿ كنػػت لقػػد. مػػيالً 

 نيائيػػة إجابػػات لػػى يبػػدو افكػػ مػػا اكتشػػفت قميمػػة، أسػػابيع ظػػرؼ فػػى وفجػػأة، العشػػرية، غيػػر واألرقػػاـ
 أقػدـ كنػت اإلجابػات، ليػذه اكتشػافى أثنػاء وفػى طويمػة، لسػنيف تحيرنػى كانػت التػى المعمقة لممسائؿ
 صػيغ إلػى الفالسػفة ألوىػاـ سبؽ فيما متروكة كانت مناطؽ تتحوؿ أف بواسطتو أمكف اجديدً  اأسموبً 

 (.ٕٕٙ: السابؽ المرجع) الدقة صفة ليا مضبوطة
 مػف وكػاف والرياضػيات، المنطػؽ عمػى منصػبة الفترة تمؾ فى رسؿ ىتماماتا معظـ وكانت

 برنكبيػػا" ٖٜٓٔ سػػنة (الرياضػػيات أساسػػيات أو أصػػوؿ،) إليػػو المشػػار كتابػػو الىتمػػاـ ىػػذا نتيجػػة
 اىتمامػػو مػػف يقمػػؿ لػػـ والمنطػػؽ بالرياضػػيات اشػػتغالو أف إل ،(ىوايتيػػد) مػػع بالشػػتراؾ ،"ماتيماتيكػػا
 مػا وبعػض األخػالؽ عػف مقػالً  نقرأ ،ٜٓٔٔ سنة( فمسفية مقاالت) ففى مسفة،لمف األخرى بالجوانب

 عػدة الفترة ىذه خالؿ لو نشرت وقد األوصاؼ، فى المشيورة لنظريتو اليامة األسس نعده أف يمكف
 الكميػػات عالقػػة فػػى)و ،ٜٔٔٔ سػػنة( بالوصػػؼ والمعرفػػة المباشػػرة المعرفػػة) منيػػا فمسػػفية أبحػػاث
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 :ٜٙٛٔ ميػػراف، محمػػد) ٕٜٔٔ سػػنة (الفمسػػفة مشػػاكؿ) عػػف كتابػػو ثػػـ ،ٜٔٔٔ سػػنة( بالجزئيػػات
ٗ.) 

 نسػتطيع كنػا إذا ولكػف الموضػوعات، شػتى فػى المؤلفػات مػف ىائمػة ثػروة رسػؿ لنا ترؾ وقد
 ناحيػػػة مػػف العػػادى المثقػػؼ ييػػـ ومػػا ناحيػػة، مػػف المتخصصػػيف ييػػـ مػػا بػػيف كتاباتػػو فػػى نميػػز أف

 يشػعر بػؿ المنطقػى، والتحميػؿ الفمسػفى، التعمؽ عف بعيدة تكف لـ األخيرة الكتابات ىذه فإف أخرى،
 .التحميؿ وعمؽ المعالجة فى جدية مف بو تمتاز ما بكؿ الفيمسوؼ، بروح كتبت قد بأنيا ليا القارئ

، ديفيػػد منػػذ آخػػر فيمسػػوؼ أى عنػػد نجػػدىا ل رسػػؿ كتابػػات فػػى أخػػرى ميػػزة وىنػػاؾ  إذ ىيػػـو
 فمسػػػػفة فػػػػى كتبػػػػو مػػػػا باسػػػػتثناء– يكتػػػػب مػػػػا جميػػػػع فػػػػى كػػػػاف، أنػػػػو رسػػػػؿ لفمسػػػػفة الدارسػػػػوف يالحػػػػظ

ذا. األحيػػػاف مػػػف كثيػػػر فػػػى منمقػػػة بػػػؿ واضػػػحة، بمغػػػة أفكػػػاره عػػػف يعبػػػر –الرياضػػيات  ىنػػػاؾ كػػػاف وا 
 يقولونػو قيمػة لػو شػئ الحػظ لسػوء عنػدىـ يكػف فمػـ الجميػؿ، األسػموب بيػذا كتبػوا قػد آخػروف فالسفة
 الفكػػر وعمػػؽ ناحيػػة، مػػف وجمالػػو سػػموباأل جزالػػة بػػيف جمػػع قػػد رسػػؿ يكػػوف وبػػذلؾ األسػػموب، بيػػذا

 .أخرى ناحية مف وأصالتو
 بالعبػارة والمػراد ،(الوصػفية العبػارة) فػى نظريتو التحميمية أفاد مما رسؿ إسيامات أىـ ومف

 كقولنػػا واحػػد جػػيش مػػف كثيػػريف أفػػراد عمػػى دالػػة –واحػػدة كممػػة تكػػوف وقػػد– عبػػارة العامػػة الوصػػفية
 كػػأف عامػػة؛ وصػػفية عبػػارة فيػػو كالمػػا تقػػوؿ حػػيف الدقػػة وجػػو مػػىع نقػػر فمػػاذا الػػخ، (.نػػاظر) (معمػػـ)

 فمػػػف ،(محفػػػوظ نجيػػب) ىػػػو فعػػال قابمتػػػو الػػذى الرجػػػؿ أف وافػػرض ،(اأديًبػػػ قابمػػػت) –مػػثالً  – أقػػوؿ
 فػى صػادًقا أكػوف قػد إذ متسػاويتيف، ليسػتا (محفوظ نجيب قابمت)و (أديبا قابمت) عبارة أف الواضح
 فأنػػا محفػوظ، نجيػب لػيس لكنػو بالفعػػؿ أديبػا قابمػت قػد أكػوف قػػد إذ الثانيػة، فػى صػادؽ غيػر األولػى
 وذاؾ ىػذا عمػى تنطبػؽ صػفات مػف مجموعػة (أديػب) بكممػة أعنػى فإنمػا ،(أديًبػا قابمػت) أقوؿ حيف
 تنطبػػؽ الػػذى الفػػرد ىنػػاؾ يكػػف لػػـ ولػػو حتػػى بالػػذىف، أتصػػورىا عامػػة، أوصػػاؼ فيػػى األدبػػاء، مػػف

 الواقعػوف الحقيقيػوف األفػراد ل الفعمػى المػدرؾ ىو العامة صفيةالو  بالعبارة فالمراد ذلؾ، وعمى عميو،
 (.٘ٙٔ ،ٖٜ٘ٔ: محمود نجيب زكى) األشياء عالـ فى

 أى قضػية، وليسػت قضػية دالػة ىػى عامػة وصػفية( كممة أو) عبارة عمى المحتوية والجممة
 تعتبػر ،مػثالً ( تمميػذ) فكممػة ،أولً  قضػية إلػى رددناىػا إذا إل كػذب أو بصػدؽ عمييػا الحكـ يجوز ل

 مدرسػة فػى معػيف دراسػى صػؼ فػى بعينػة تمميذ إلى تشير محددة ككممة ليست عامة وصفية عبارة
 لفػػرد رمػػز ىنػػا( س)و ،"التممػػذة بخصػػائص متصػػؼ" س" ىػػو وحػػدىا( تمميػػذ) كممػػة تحميػػؿ. بعينيػػا
 (.ٜٙٔ ،ٖٜ٘ٔ: محمود نجيب زكى( )ىذا) بقولؾ إليو تشير أف تستطيع معيف

 معرفػة بػيف تميػز المعرفػة فػى كالسػيكية نظريػة لرسػؿ أف إلى اإلشارة إلى ابن يؤدى ىذا إف
 ا،مباشػرً  المًسػ ليا بممسنا األشياء عف نحصميا التى المعرفة تمؾ وىى المباشر، التصاؿ أو بالمقاء
 مباشػرة، جزئية معرفة مف تقدميا ما عمى تنبنى التى الكمية المعرفة قبيؿ مف ىى بالوصؼ ومعرفة
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 األصػؿ أف التمييػز ىػذا مػف وواضػح وخالفة، وتذكر استدلؿ مف تخمو ل عقمية ركيباتت وتتضمف
 مػػػع التالقػػػى طريػػؽ عػػػف يػػػتـ الػػذى الجزئػػػى المباشػػػر اإلدراؾ ذلػػؾ ىػػػو إنمػػػا رسػػؿ عنػػػد المعرفػػػة فػػى

 وليس. أخرى جية مف البسيطة والوقائع جية، مف حسنا أعضاء بيف المباشرة المواجية أو األشياء
 ألنػػػو ،Truth (:الصػػػدؽ) إلػػػى خاصػػػة نظػػػرة يسػػػتمـز لممعرفػػػة التصػػػور ىػػػذا مثػػػؿ أف فػػػى شػػػؾ مػػػف

 أيػػة (صػػدؽ) فػػإف وبالتػػالى األساسػػية، معارفنػػا كػػؿ فػػى األصػػؿ ىػػو اخارجًيػػ اعالًمػػ ثمػػة أف يفتػػرض
 (.ٕ٘ٗ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا) الخارج فى ليا مقابمة تكوف خارجية (واقعة) إلى يفتقر قضية

( الصػدؽ) تفسػير فػى المثاليػة نظريػة البدايػة منذ رسؿ يرفض أف شئ فى الغرابة مف وليس
 البرجماتيػة النظريػة يػرفض نجػده أف ابػدعً  ليس أنو كما نفسو، مع الفكر (اتساؽ) مبدأ إلى بالرجوع

 كػاف إذا أنو والواقع (.النفعية القيمة) أو (العممية الفائدة) مفيوـ إلى بالرجوع( الصدؽ) تفسير فى
 أو) اآلثػػػار مػػػف معينػػػة ضػػػروب لػػػو كانػػػت إذا صػػػادؽ بأنػػػو معتقػػػد أى عمػػػى مػػػوفيحك البراجمػػػاتيوف
 مػف معينػة ضػروب لػو كانػت إذا صػادؽ بأنػو تجريبػى معتقػد أى عمػى يحكػـ رسػؿ فػإف ،(المعموالت

 مضػػػاميف بػػػيف تجمػػػع التػػػى المركبػػػة العالقػػػات تمػػػؾ إل رسػػػؿ عنيػػػا يتحػػػدث التػػػى العمػػػؿ ومػػػا. العمػػؿ
 يسػػمـ رسػػؿ فػػإف لػػذلؾ اوتبًعػػ تعكسػػيا، أف ليػػا يػػراد التػػى الخارجيػػة عالوقػػائ وبػػيف الصػػحية معتقػػداتنا
ف ،(الصػػدؽ) تفسػػير فػػى Correspondence( التقابػػؿ) بنظريػػة  المعنػػى بتوضػػيح ييػػتـ نػػراه كنػػا وا 
 عمػػى اأيًضػػ بحػػرص نجػػده كمػػا لمموافقػػة، مقػػابالً  سػػيجئ الػػذى الحكػػـ أو القضػػية أو لممعتقػػد الػػدقيؽ
 التى العالقة طبيعة عمى األضواء مف الكثير بإلقاء اىتمامو عف الً فض ،(واقعة) كممة معنى تحديد

 أخػػرى جيػػة مػػف (الواقعػػة) وبػػيف جيػػة مػػف( الحكػػـ أو القضػػية أو) المعتقػػد بػػيف( التقابػػؿ) سػػتحقؽ
 (.ٕٙٗ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا)

 نشػره بحػث فمسػفتو، جوانػب مػف اىاًمػ اجانبً  فييا فبسط رسؿ نشرىا التى األبحاث أىـ ومف
 حيػػث ؛Philosophy of Atomism (المنطقيػة الذريػػة فمسػػفة) اسػـ عميػػو وأطمػؽ ٜٛٔٔ ةسػن

 ىػػذا أطمػػؽ إنمػػا وىػػو العػػالـ، وتركيػػب المغػػة تركيػػب بػػيف القػػائـ الشػػديد التشػػابو فػػى نظػػره وجيػػة شػػرح
 أشػػياء، مػف كثػػرة قوامػو العػػالـ أف إلػى يػذىب ألنػػو( ذريػػة) فيػى رأيػو، خالصػػة عػف بػػو ليعبػر اإلسػـ

 الذريػػػة وىػػػذه األجػػػزاء، متسػػػؽ اواحػػػدً  كػػػالً  الكػػػوف مػػػف تجعػػػؿ التػػػى المثاليػػػة الفمسػػػفة لؾبػػػذ معارضػػػا
 بػػالمعنى ماديػػة طبيعيػػة ل عقميػػة ذرات ىػػى التحميػػؿ بعػػد إلييػػا ينتيػػى التػػى األجػػزاء ألف (منطقيػػة)

 (.ٗٙ ت،.د: محمود نجيب زكى) المفظتيف ىاتيف مف المفيوـ السائر
 تػدؿ التػى الجممػة أى ،(القضػية) ىػى وحػدتيا نجػد األوليػة، وحػداتيا إلى المغة حممنا لو إننا

 والعالمػة األلفػاظ، ىػى رمػوز قوامػو رمػزى مركػب إل( القضػية) ومػا العػالـ، وقػائع مف( واقعة) عمى
 يكػػوف ل المفظػػى، أى الرمػػزى، فالمركػػب بالكػػذب، أو بالصػػدؽ وصػػفيا إمكػػاف ىػػى لمقضػػية المميػػزة
 لػػدينا كػػاف فػػإذا كػػاذب، أو صػػادؽ أنػػو عنػػو نقػػوؿ أف طبيعتػػو بحكػػـ عمينػػا اسػػتحاؿ إذا لغويػػة وحػػدة
 إلييػا تشػير التػى ىػى حمػراء سػيارة األشػياء عػالـ فػى كػاف إذا ثػـ ،(حمراء السيارة ىذه) كيذه قضية
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 مصػػور شػػئ بػػيف يكػػوف كالػػذى شػػبيا بينيمػػا وجػػدنا حممناىمػػا لػػو جانبػػاف لػػدينا كػػاف القضػػية، تمػػؾ
 مػف جػزء لكػؿ أف أى ،(بواحػد واحػد عالقػة) الشػبيييف بػيف وفيكػ أف ىنا بالتشابو ونعنى. وصورتو
 أجػػزاء مػػف مركبػػة المغػػة كانػػت إذا ثػػـ كػػذلؾ، األمػػر كػػاف فػػإذا شػػبييو، فػػى يقابمػػو جػػزءا الشػػبيو أجػػزاء
 البسػػيط بالكػػائف ىػػو ولػػيس أجػػزاء مػػف مركبػػا كػػذلؾ الواقػػع عػػالـ كػػاف البسػػيط، بالكػػائف ىػػى وليسػػت

 ىػو مػا إلػى تحميميا يمكف ل التى البسيطة القضية رسؿ مىويس .(٘ٙ ت،.د: محمود نجيب زكى)
 .الذرية بالقضية منيا أبسط
 ومػف لنػدف، ضػواحى إحػدى مواليػد مػف ،Moore، G. E (1873 – 1958 مػور جػورج    

 والحػديث، لممناقشػة يمتقػوف الجامعػة شػباب مػف مجموعػة عرؼ بأف وسعد. كمبردج جامعة خريجى
 كػػػانوا الػػػذى الرفيػػػع المسػػػتوى لػػػذلؾ مشػػػدوىا مػػػأخوذا إلػػػييـ، تماعوالسػػػ بيػػػـ التصػػػاؿ عمػػػى فػػػدأب

 .قبؿ مف عيد بو لصاحبنا يكف لـ مما ومناقشاتيـ، أحاديثيـ فى إليو يرتفعوف
 يرجػع ولػو ودراسػة، اعمػرً  بعػاميف، مػور يكبػر كػاف الطػالب، ىػؤلء أحػد رسػؿ برترانػد وكػاف

 لديػػو إف قػاؿ ويناقشػو، إليػو يتحػدث عوسػػم حػيف أنػو ذلػؾ الفمسػفة، ميػػداف مػور دخػؿ أف فػى الفضػؿ
 فػػى الجامعيػػة، الدراسػػة فػػى لػػو البػػاقييف العػػاميف يكمػػؿ أف عمػػى وحثػػو النظػػر، يمفػػت فمسػػفيا ااسػػتعدادً 
 فػى تػدرس مػادة الفمسػفة أف ذلػؾ قبػؿ سػمع قػد يكػف لػـ أنػو المناسػبة بيػذه مور وذكر الفمسفة، طمب

ف الجامعات،  ينفعػؿ لػـ لكنػو ألفالطػوف، بروتػاجوراس محػاورة يةالثانو  المرحمة أثناء درس قد كاف وا 
 (.ٙٚٔ: فمسفية زاوية مف نجيب، زكى) المحاورة تمؾ فى تثار التى الفمسفية المسائؿ لنوع قط

 عػػػاـ( المثاليػػػة تفنيػػػد) مػػػور كتبػػػو الػػػذى المقػػػاؿ إلػػػى التحميػػػؿ حركػػػة بدايػػػة كثيػػػروف ويرجػػػع
 لػػنيج اعممًيػػ مثػػالً  الوقػػت نفػػس فػػى وقػػدـ دة،الجديػػ والمثاليػػة الييجميػػة عمػػى فيػػو ثػػار والػػذى ،ٖٜٓٔ
 والواقػع. التحميػؿ لحركػة الرئيسػية المصػادر مػف يعػد الػذى المػنيج ذلػؾ الفمسفية، المعالجة فى جديد
 قارنػا ولػو. ممحوظػة ببراعػة واسػتخدمو ابتدعػو الػذى المػنيج ىػذا عمػى تتوقػؼ مػور فمسفة أىمية أف
 ينبػػذ ذاتػػو ىػػو نجػػده مػػا وكثيػػًرا. كبيػػرة أىميػػة األخيػػر ليػػذا كػػاف لمػػا تعاليمػػو بمضػػموف المػػنيج ىػػذا
: رشواف ميراف محمد) جديدة طبعة فى بيا يدفع وىو كتبو، تأليؼ أعاد لو ويود السابقة،( النتائج)

ٜٔٛٗ، ٔٙٚ.) 
 مسػػػائؿ نحػػػو اتجيػػػت قػػػد الفمسػػػفية مػػػور اىتمامػػػات –معظػػػـ أو – كػػػؿ أف المعػػػروؼ ومػػػف

 مػذىب أى بنػاء أو عقمػى، نسػؽ أى وضػع بإمكاف إيماف دنىأ مور لدى يكف فمـ نقدية، أو تحميمية
 المغالطػػػات عػػػف الكشػػػؼ فػػػى الفمسػػػفى نشػػػاطو مػػػف األكبػػػر الجانػػػب انحصػػػر ثػػػـ ومػػػف ميتػػػافيزيقى،
 ىػػو عنػػو عبػػر مػػا وىػػذا الفالسػػفة، مػػذاىب بػػو حفمػػت طالمػػا الػػذى الخمػػط ضػػروب وشػػتى واألخطػػاء

 .الذاتية سيرتو فى نفسو
 ،(ٜٖٜٔ -ٜٔٔٔ) كيمبػػردج فػػى الفمسػػفة يػػدرس اعاًمػػ وعشػػريف ثمانيػػة مػػور قضػػى وقػػد

 أبمػػغ -سػػنرى كمػػا – لػػو كػػاف الػػذى بفتجنشػػتايف، لقػػاؤه خالليػػا حػػدثت التػػى األحػػداث أىػػـ مػػف وكػػاف
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 تمميذه فى األستاذ فممح مور، لمحاضرات يستمع فيتجنشتايف وكاف. التحميؿ مدرسة نشوء فى األثر
 بػػؿ كبيػػرة، بدرجػػة الفمسػػفة فػػى منػػو أبػػرع أنػػو إزاءه شػػعر مػػا سػػرعاف أنػػو يقػػوؿ أف عمػػى حممػػو نبوغػػا
 .فيو والسير البحث عميو يكوف أف ينبغى فيما بصيرة منو وأنفذ بكثير، أعمؽ كذلؾ أنو شعر

 سػػنة بعػد كيمبػردج فػى يػراه يعػػد لػـ أنػو فقػاؿ فتجنشػتايف مػػع قصػتو روايػة فػى مػور ومضػى
 مػػرة مػػور قرأىػػا المنطػػؽ، فمسػػفة فػػى رسػػالتو نشػػرت لمػػا لكنػػو ،ٜٕٜٔ سػػنة إلييػػا عػػاد حتػػى ،ٜٗٔٔ

 وجػد أنو صحيح ،طويالً  إعجابو عمى وظؿ بيا، أعجب رسالة فيى منيا، يتعمـ أف محاول مرة بعد
 أمامػو تنيػر رآىػا كثيػرة أشػياء منيػا فيـ قد -ظف فيما – كذلؾ لكنو فيمو، يستطع لـ مما اكثيرً  فييا

 ألثبتيػا -لػوله – كػاف كثيػرة أشػياء فػى شػكؾيت بتػأثيره جعمػو قػد شؾ بغير ىذا أف ونحسب الطريؽ،
 مرىػػوف إنمػػا تحيػػره كانػػت التػػى الفمسػػفية المسػػائؿ حػػؿ بػػأف العتقػػاد عمػػى حممػػو ولقػػد. ليػػا مطمئنػػا

 .رائعة إجادة استخدامو فيتجنشتايف أجاد منيج باصطناع
 مػػف أبػػدى الػػذى F. P. Ramsey(رامػػزى)بػػػ  لقػاؤه مػػور، عمػػى أثػػره لػػو كػػاف آخػػر ولقػاء

 تفػوؽ قػد أيضػا ىنػا التمميػذ أف صػراحة فػى كػذلؾ معترفػا األسػتاذ، نظػر اسػتوقؼ مػا والذكاء ةالمقدر 
 أحػػد رامػػزى يكػػوف التػػى المحاضػػرة أثنػػاء ادائًمػػ القمػػؽ مػػف شػػئ عمػػى مػػور جعػػؿ اتفوقًػػ أسػػتاذه عمػػى

 أف لألسػػتاذ يحمػػو كػػاف ولقػػد المتقػػد، النافػػذ الػػذىف ذلػػؾ أمػػاـ الخطػػأ فػػى يػػزؿ أف خشػػية مسػػتمعييا،
 مشػترؾ، عمؿ عمى يتعاونا أف عمى تواعدا لقد حتى فمسفية، لمسائؿ مناقشات عمى بالتمميذ عيجتم
 (.ٜٚٔ: فمسفية زاوية مف) الثالثيف يبمغ أف قبؿ النابو الشاب ذلؾ عاجؿ الموت لكف

 وبقػػوة العمميػػة، لممنػػاىج ىائػػؿ بنجػػاح حفمػػت فتػػرة فػػى يعػػيش كػػاف مػػور أف مػػف الػػرغـ وعمػػى
 بالمعالجػات حميػا إلػى سػبيؿ ل الفمسػفة مشػكالت بػأف كامػؿ اقتنػاع عمػى كػاف فقػد المجػرد، المنطؽ

 الفمسػفية المشػكالت حػؿ مفتػاح بػأف القػوؿ عمػى وأصر العممية، المعرفة ازدياد بمجرد ول المنطقية،
 المشػػػترؾ لمفيػػػـ مركػػػزة عنايػػػة توجيػػػو ىػػػو الطريػػػؽ وىػػػذا ذلػػػؾ، عػػػف مختمفػػػا طريقػػػا يسػػػمؾ أف لبػػػد

Common Sense يقػرر حػيف حػؽ عمػى العاديػة بمغتػو العػادى فالرجؿ العادية، المغة أى ،ولغتو 
 ل حػػيف حتػػى موجػػودوف، اآلخػػريف النػػاس وأف موجػػودة المنضػػدة أف يقػػرر كػػأف الواقػػع، عػػف أمػػورا
 لتحديػػد العبػػارات ىػػذه أمثػػاؿ (تحميػػؿ) إلػػى بحاجػػة أننػػا ىنالػػؾ مػػا وكػػؿ منػػا، مالحظػػة موضػػع يكونػوا
 (.ٛٙٔ ،ٜٗٛٔ: رشواف افمير  محمد) ومنطقيا معناىا

 يطمقػو حكػـ فػى يتػورط لػـ وىػو ا،مباشػرً  ابحثًػ منػو جػزء أى فػى ول العػالـ فى يبحث لـ فيو
 لػػـ إنػػو. غيػػره مػػع امجتمًعػػ أو افػػًرد اإلنسػػاف عمػػى أو الطبيعػػة، وراء مػػا أو الطبيعػػة عمػػى عنػػده مػػف

 فيػػو يتحػػدث أف ألفنػػا ممػػا التػػاريخ، أو الفػػف، أو السياسػػة شػػئوف فػػى بػػو يػػدلى خػػاص رأى فػػى يتػػورط
 يقولػو مػا يتنػاوؿ بحيػث ا،مباشػرً  تحميالً  العممية القضايا تحميؿ فى يتورط لـ كال اآلخروف، الفالسفة
 فػػػى وارد ىػػػو مػػػا عمػػػى تحميمػػػو ليصػػػب – خاصػػػة بصػػػفة الفيزيػػػاء وعممػػػاء الرياضػػػة عممػػػاء ؛العممػػػاء
 جعػؿ بحيػث المباشر، بالبحث ىرهبظوا الخارجى العالـ واجوي لـ أنو أى وأحكاـ، مفاىيـ مف أقواليـ
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 لغيػره –العمػـ رجػاؿ أقػواؿ تحميػؿ – التحميػؿ ىػذا مثػؿ تػرؾ إنػو بؿ لبحثو، موضوعا العالـ ىذا أقواؿ
 وعػػف العمػػوـ عػػف أقػػواليـ معػػانى فػػى لينظػػر الفالسػػفة ىػػؤلء وراء وقػػؼ فقػػد ىػػو أمػػا الفالسػػفة، مػػف

 عمػػى ل تحميالتػػو، صػػب ألنػػو -اأحياًنػػ عنػػو قيػػؿ كمػػا – الفالسػػفة فيمسػػوؼ ىػػو مػػور فجػػورج العػػاَلـ،
 عػف اباحثًػ الفالسػفة أقػواؿ عمػى صػبيا بػؿ ومفػاىيميـ، وقضػاياىـ العممػاء عمػى ول وظواىره، العاَلـ

 يسػأؿ راح المقصػود المعنػى فيػـ قػد أنػو إلػى اطمأف ما إذا حتى أصحابيا، إلييا قصد التى معانييا
: فمسػفية زاويػة مػف نجيػب، زكػى) يقولػو ما وابص فى العتقاد لو يبرر ما الفيمسوؼ عند كاف إف

ٔٛٔ.) 
 مػا أى) بالفعػؿ نعرفػو لمػا اتوضػيحً  إل ليسػت عامػة بصػفة مػور عنػد الفمسفة تصبح وىكذا

 ذىػب وقػد قبػؿ، مف نعرفيا نكف لـ حقائؽ عف اكشفً  ىى وليست ،(المشترؾ اإلدراؾ بواسطة نعرفو
 فييػا نصػوغ التػى ألفاظيػا المغػو عبػارات تحميػؿ أى التحميؿ، بواسطة يتـ التوضيح ىذا أف إلى مور
 .وأفكارنا معارفنا كؿ

 الذى الغموض إزالة ىو،  مور عند التحميؿ مف وبالتالى التوضيح، مف األساسى والغرض
 األسػػود فالفيػػؿ ا،حيواًنػػ الفيػػؿ داـ مػػا أنػػو أقػػوؿ أف مػػثالً  الصػػواب فمػػف العبػػارات، بعػػض يكتنػػؼ قػػد

 الصػغير فالفيػؿ ا،حيواًنػ الفيػؿ داـ مػا أنػو قولى ذلؾ عمى قست إذا ئأخط لكنى أسود، احيوانً  يكوف
 فػػى مختمفتػاف المغػػوى، التركيػب فػى تشػػابييما مػف الػػرغـ عمػى العبػارتيف، ألف صػػغيرا، احيواًنػ يكػوف

 الفيػػػؿ -ٔ: ىمػػا منفصػػمتيف عبػػارتيف مػػف مؤلػػؼ (أسػػود حيػػواف الفيػػؿ) فقػػولى المنطقػػى، التركيػػب
 إل تفيػـ ل إحػداىما عبػارتيف، مػف فيتألؼ (صغير حيواف الفيؿ) قولى اأم أسود، الفيؿ -ٕ. حيواف
 بالصغير ىو ليس إذ الفيمة، متوسط مف أصغر الفيؿ -ٕ. حيواف الفيؿ -ٔ: ىما النسبى، بالمعنى

 ىى معينة فئة أفراد إلى الفيؿ القوؿ، ىذا فى ننسب ألننا عامة، بصفة الحيواف مممكة إلى قيس إذا
 الفيػؿ تصػؼ حمميػة عبػارة ألنيػا أسود الفيؿ أف قولنا بيا، عالقتو إلى بذلؾ نشير يثبح الفيمة، فئة

 (.ٜٖ: ٜٚٙٔ إسالـ، عزمى) غيره إلى تنسبو ول ما، بصفة
: محمػود نجيب زكى)" المشترؾ الفيـ عف دفاع" المشيور بحثو ٕٜ٘ٔ سنة مور نشر وقد

 جسػمى، ىػو حػى بشػرى جسػـ راىنةال المحظة ىذه فى ىنالؾ: "فيو جاء مما كاف ،(ٖٗٔ ،ٖٜ٘ٔ
ف وجوده، عمى امستمرً  الحيف ذلؾ منذ ولبث الماضى، فى معيف وقت فى الجسـ ىذا ولد وقد  لػـ وا 
 بعػػد الػػزمف مػػف ولمػػدة ولػػد حػػيف اآلف ىػػو ممػػا أصػػغر كػػاف فمػػثال وجػػوده، سػػايرت تغيػػرات مػػف يخػػؿ

 ولد منذ ىنالؾ وكاف عنو، دبعي وغير األرض لسطح امالمسً  اآلف حتى ولدتو منذ ظؿ وقد ولدتو،
 تمػػؾ مػػف مختمفػػة مسػػافات عمػػى جسػػمى وكػػاف. ثالثػػة أبعػػاد فػػى وحجػػـ شػػكؿ ليػػا أخػػرى كثيػػرة أشػػياء
 ".األشياء
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 يكػػوف أف يجػػب ل اإدراًكػػ( المشػترؾ بػػالفيـ) وجودىػػا أدرؾ أشػػياء ذكػر فػػى مػػور يأخػػذ ىكػذا
 ىػػذه بأمثػػاؿ معرفتنػػا أف ىعمػػ البرىػػاف إقامػػة الفمسػػفة تمػػتمس أف والباطػػؿ العبػػث فمػػف شػػؾ، موضػػع
 .الكفاية ذلؾ وفى يدركيا المشترؾ فالفيـ سميـ، أساس عمى وقائمة صحيحة األشياء

 تػػوفروا ثػػـ ومػػف رسػػؿ، فكػػر عػػف مػػأخوذة مػػور أفكػػار أف إلػػى الفالسػػفة مػػف كثيػػر ذىػػب وقػػد
 وىػو الصػحة، مػف لػو نصػيب ل أعمػى اانحيػازً  يشػكؿ وىػذا مػور، دراسػة وأىممػوا رسػؿ، دراسة عمى
 دراسػة معا ورسؿ مور دراسة بضرورة تنادى أف إلى S. Stebbing( ستبنج سوزاف) دعا ما أيضا

لى برسؿ مور تأثر حد أى إلى تبيف مقارنة تاريخية  إذا أننػا تقػرر وىػى. بمػور رسػؿ تػأثر حد أى وا 
 حػظنال سػوؼ إننا بؿ مور، فى أثر قد رسؿ أف فقط نمحظ ل سوؼ فإننا الدراسة ىذه بمثؿ قمنا ما

: محمػد المعطػى عبػد عمػى) رسػؿ ذكرىػا التػى واألفكػار اآلراء مػف الكثيػر فى أثر قد مور أف اأيضً 
ٜٔٛٗ، ٖٔٙ.) 

 يبػدو: "قػاؿ حيػث ،(األخػالؽ مبػادئ) عػف كتابػو بو افتتح ما بمور اإلعجاب أثار ما عؿول
 بيػػػا ظاكػػػت التػػػى والختالفػػػات الصػػػعوبات تكػػػوف الفمسػػػفية الدراسػػػات سػػػائر وفػػػى األخػػػالؽ، فػػػى لػػػى

 عػف بدقػة اإلنساف يكتشؼ أف قبؿ أسئمة، عف اإلجابة محاولة وىو بسيط، سبب إلى راجعة التاريخ
 مػػف كػػاف ليػػا، نيايػػة ل أخطػػاء أصػػؿ يكمػػف فينػػا عميػػو، اإلجابػػة فػػى يرغػػب الػػذى السػػؤاؿ ىػػو مػػا

 أف قبػػػؿ يوجيونػػػو، الػػػذى لمسػػػؤاؿ الحقيقػػػى المعنػػػى يكتشػػػفوا أف الفالسػػػفة حػػػاوؿ لػػػو تالفييػػػا الممكػػػف
 والختالفػات الصػعوبات مف الكثير فإف المحاولة، بيذه الفالسفة قاـ ولو. عميو اإلجابة فى يشرعوا
 (.ٗٙٔ ،ٜٗٛٔ: محمد المعطى عبد عمى)" تختفى سوؼ الفمسفة فى تظير التى

 مف ليس أمر بينيما المتبادؿ التأثير بمواطف ارتباطيا زاوية مف بمور رسؿ عالقة إف
 المبالغة مف كثير عمى تنطوى عبارات يستخدـ الفيمسوفيف مف كال ألف ذلؾ ح،بوضو  تقريره اليسير

 الفمسفة عمى الثورة فى وموجيو رائده كاف مور بأف ادائمً  رسؿ فيعترؼ العالقة، ىذه وصؼ فى
: قائال عميو مور تأثير يصؼ( الرياضيات أصوؿ) فى فنجده المتقدمة، أرائو وفى المثالية،

 عف مأخوذ –األساسية مالمحو جميع فى – موقفى فإف الفمسفة، فى ألساسيةا لممسائؿ وبالنسبة"
 ،(اوجودً  تقرر التى القضايا تمؾ عدا فيما) لمقضايا الالوجودية الطبيعة عمى وافقتو فقد مور، جورج
 عالـ سواء العالـ يعد الذى التعدد مذىب عمى أيضا ووافقتو عارؼ، ذىف أى عف استقالليا وفى

 الكائنات مف متناه ل عدد مف امركبً  Entities الكائنات عالـ أو ،Existents فعميةال الموجودات
 أو حدودىا، صفات إلى الرد تقبؿ ول نيائية، عالقات ىى عالقات تربطيا بينيا، فيما المستقمة

 عف اعاجزً  نفسى وجدت منو، اآلراء ىذه أتعمـ أف وقبؿ الحدود، ىذه مف يتركب الذى الكؿ إلى
 مف عدد مف المباشر التحرر عمى عمييا موافقتى أعانتنى بينما لمحساب، فمسفة ىأ بناء

 (.ٖٕ ،ٜٙٛٔ: ميراف محمد)" أخرى بطريقة عمييا التغمب يمكف كاف ما التى الصعوبات
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 ىذا فى ورأى يبرره، ما لو يجد ولـ رسؿ، مف القوؿ ىذا جانبو مف استنكر فقد مور أما
 أف وىو ،ٜٓٗٔ سنة زارىا عندما المتحدة الوليات فى منتشرا دهوج الذى الخطأ فى اسببً  القوؿ
 القوؿ( مور يقوؿ فيما) الصحة إلى واألقرب ذلؾ، مف الحقيقة عف أبعد شئ فال" لو، تمميذ رسؿ
 المحاضرات مف مجموعات ثالث عف يقؿ ل ما إلى استمعت قد دمت ما لو اتمميذً  كنت بأننى
 (".ٗ٘ ،ٜٙٛٔ: ميراف محمد) ألقيتيا وحيدة محاضرة إلى إل ىو يستمع لـ بينما ألقاىا، التى

 إعطاء عممية فى وبالذات أولً  ينحصر ذىنى نشاط أنيا عمى الفمسفة مور تصور ولقد
 أو( األسباب) عف نتحدث حيف أننا يرى وىو(. المسوغات) تقديـ أو ،Reasons( األسباب)
 األعظـ السواد لدى ألف انظرً  المقبولة، اتالمسوغ أو الوجيية األسباب نعنى فنحف( المسوغات)

 عممية بيف كبير اختالؼ وىناؾ معتقداتيـ، لكافة ضعيفة( مسوغات) أو واىية( اأسبابً ) الناس مف
 فى الميـ ألف المنطؽ، فى الوجيية األسباب إعطاء وعممية الفمسفة، فى الوجيية األسباب إعطاء
. الفمسفة فى اتمامً  ذلؾ خالؼ عمى األمر أف حيف فى الشكمية، األسباب إعطاء ىو المنطؽ
 يستخدموف والمناطقة كذا، عف بالضرورة( يمـز) كذا أف عمى فييا تبرىف عممية المنطؽ أف والواقع
 الصطالح ىذا يستخدموف الذيف ىـ( وحدىـ) الفالسفة أف حيف فى ضيؽ، بمعنى( المزوـ) عالقة
 . الجميع يفيمو واسع شعبى بمعنى

 مفيومة والفمسفة(. تحديد) أو( تعريؼ) إلى حاجة فى ليس( مفيوـ) ىو ما أف يرى ومور
 لحظ وقد الفمسفية، المشكالت بعض حوؿ( تفاىـ سوء) ثمة يكوف حيف حتى الجميع، بؿقِ  مف

 أف بمقتضاه لنا يصح ،(يفيـ) كممة معانى مف معنى ثمة أف – دروسو أحد فى – يوما فيمسوفنا
 ىى الفمسفة أف نقوؿ أف يمكننا المعنى وبيذا ،(تفاىـ سوء) ثمة يكوف حتى( افيمً ) ىناؾ أف نقوؿ

 . المشترؾ الفيـ أو( ٜٛٔ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا) الفطرى اإلدراؾ
 فى فتجنشتايف مساىمة أف المالحظ ومف: Wittgenstein،L ((1889 – 1951 فتجنشتايف

 آراء مف أساس عمى المتقدمة مرحمتو فى يبدأ فيو مور، وآراء ،رسؿ آراء بيف اتذبذبً  تشكؿ الفمسفة
 المعروؼ كتابو فى وصفيا كما المغة عف فنظريتو لمور، مناصرا المتأخرة آرائو فى وينتيى رسؿ،

 فمسفتو أما رسؿ، وضعو الذى الميتافيزيقى التحميؿ أساس عمى تقوـ( فمسفية منطقية رسالة)
 عف تبتعد فيى( فمسفية بحوث)و ،(لبنىا الكتاب) أو( األزرؽ الكتاب) فى بدت كما،  المتأخرة
 ا،ميتافيزيقيً  انسقً  تستمـز كانت األولى النظرية ىذه ألف ،(الرسالة) فى وضعيا التى األولى نظريتو

 (.٘ٚٔ ،ٜٗٛٔ: ميراف محمد) مور موقؼ إلى اأساسً  ورجع فرفضيا،
 الفكر فى غبال أثر ذات كانت الفمسفية المنطقية فيتجنشتايف رسالة أف فيو شؾ ل ومما

 التحميمى لالتجاه المؤيدة الفمسفية لالتجاىات بالنسبة سواء ماضية، عقود عدة طواؿ الفمسفى
 حتى أو - المنطقية الوضعية فمسفة وكذا أكسفورد، ومدرسة كمبردج مدرسة مثؿ – المنطقى
 فى تدخؿ انتك فيى -المعاصرة المثالية كالتجاىات – التجاه ىذا تؤيد ل التى لمفمسفات بالنسبة
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 التى القوالب ىى باعتبارىا لمغة منطقية تحميالت مف ذكره وما فيتجنشتايف قالو ما ادائمً  اعتبارىا
أغمب مف تناوؿ رسالة  ويعبر عف ىذا الرأى ،(ٖ: ٜٛٙٔ إسالـ، عزمى)التعبير فى نستخدميا

كتاب ىاـ جدا  الة"الرس( عف "رامزى" قولو بأف " ٖحيث نقؿ عزمى) ص  فيتجنشتايف بالدراسة،
ألنو يحتوى عمى أفكار جديدة تغطى مدى واسعا مف الموضوعات الفمسفية ..إنو كتاب لو أىمية 

 ( ٖغير عادية ، ويستحؽ أف يوليو كؿ الفالسفة اىتماميـ الشديد) ص
 األقػؿ عمػى ُبدَّ  فال المنطقية، الفمسفية فيتجنشتايف رسالة عف اإلنساف قاؿ ميما: "يقوؿ كما

 اإلنسػػػاف إف. أفكػػػاره عػػرض فػػػى مؤلفيػػػا يسػػتخدميا التػػػى العاديػػػة غيػػر والطريقػػػة أصػػػالتيا يتبػػيف أف
 متضػمنة كانػت (الرسػالة) لظيػور التاليػة اإلنجميزية الفمسفة كؿ أف –مبالغة بال– يقوؿ أف يستطيع

 ".آخر أو نحو عمى نفسيا الرسالة فى
 الحيػػاة فػػى بػػارز رأثػػ ذات" الرسػػالة" كانػػت) قولػػو فػػى المعنػػى نفػػس عػػف" سػػنتوس" وعبػػر

 ىػذا يحػدد ل وىػو (.الفكػر ىػذا تػاري  فػى األىميػة عظيمػة تعتبػر فيػى ولذلؾ المعاصرة، الفكرية
 مػف عمػاًل  -شػؾ بػال– كانػت فتيجنشػتايف رسػالة إف"  فيقػوؿ وصػؼ كػؿ فػوؽ يجعمػو إنػو بػؿ األثر،
 السػػيؿ مػػف لػػيس مسػػفةالف فػػى تركتػػو الػػذى التػػأثير ونػػوع المعاصػػرة، الفمسػػفة فػػى تػػأثيًرا األعمػػاؿ أكثػػر

 ".وصفو أو تحديده
 برسػؿ متػأثًرا فييػا كػاف (الرسػالة) فػى المنطقيػة ذريتو في فتجنشتايف اف كذلؾ نالحظ لكننا

 إلػى ذىػب حيػث بػالواقع، المغػة صػمة الكتػاب ىػذا فػى لنا عرض وقد. باآلخر متأثًرا كالىما كاف أو
 بنػػػا ) بػػػيف التنػػػاظر بػػػيف ضػػػرب يوجػػػد ولػػػذلؾ وتقريرىػػػا، الوقػػػائع عػػػف التعبيػػػر ىػػػى المغػػػة ميمػػػة أف

  الموضوعى الواقع لبناء فيمنا سيحدد لمغة الصحيح فيمنا أف ذلؾ ومعنى. (الواقعة بنا )و (العبارة
 .عاـ بشكؿ ذاتو

 فػػى ىػػو مػػا قػػوؿ تحميػػؿ عػػف السػػؤاؿ أف إلػػى ذىػػب فقػػد المتػػأخرة، آرائػػو فػػى فتجنشػػتيف أمػػا
 السػػؤاؿ يكػػوف أف مػػف أكثػر مػػا سػػياؽ فػػى القػوؿ يػػافي نسػػتخدـ التػػى الطريقػة عػػف سػػؤاؿ مجػػرد الواقػع
 .(ٙٚٔ ،ٜٗٛٔ: ميراف محمد) الواقع فى القوؿ ىذا يعنيو عما

 لنػػا قػدمت أنيػا فػى تػتمخص كانػت فيتجنشػػتايف رسػالة أىميػة أف عامػة بصػفة القػوؿ ويمكػف
 نشػتايففيتج كػاف الصػدد ىػذا وفػى. لمفمسػفة القديمػة المشػكالت تناوؿ كيفية فى وجديدة مثيرة طريقة
 غيػر أو صادقة إلييا وصؿ التى النتائج كانت إذا بما تعنى ل الفمسفية أعمالو إلى نظرتو أف يقوؿ

 نػوع مػف أحكػاـ تقريػر ىػو لػيس التحميميػيف عمػؿ وأصػبح وجػد، قػد جديػًدا منيًجػا أف فالميـ صادقة،
 وذلؾ المغة، منطؽ فيـ لسوء نتيجة نشأت التى لممشكالت حؿ ىو بؿ معينة، قضايا عدة أو معيف

 كمبػردج مدرستى فى التحميؿ فمسفة فى بالغ أثر ذات الفكرة ىذه كانت وقد لمغة، المنطقى بالتحميؿ
 .(٘: ٜٛٙٔ إسالـ، عزمى) وويزدـ ،وستروسوف وأوستف، رايؿ، جمبرت عند وخاصة وأكسفورد،
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 تيدؼيسػػ ل فيػػو فمسػػفية، كغايػػة ل، الفمسػػفة فػػى كمػػنيج التحميػػؿ فتجنشػػتايف اسػػتخدـ وقػػد
 المعنػى رد أو قضػايا، عػدة إلػى المغػة رد أو الوقػائع، مػف مجموعػة إلػى العػالـ تقسيـ لمجرد التحميؿ
 وىػػى ذلػػؾ، مػػف أبعػػد غايػػة إلػػى يوصػػمو لكػػى يسػػتخدمو ىػػو إنمػػا  ،لأللفػػاظ اسػػتخدامنا طريقػػة إلػػى

 كػػػػؿ عنيػػػػا زاؿ التحميػػػػؿ، مجيػػػػر تحػػػػت معظميػػػػا وضػػػػع مػػػػا إذا التػػػػى الفمسػػػػفية المشػػػػكالت توضػػػػيح
 .(٘ٚ ت،.د: اسالـ عزمى) أصاًل  بمشكالت ليست أنيا أو زائفة، مشكالت أنيا واتضح وضغم

 المعاصػػرة الفمسػػفة فػػى كبيػػر أثػػر فتجنشػػتايف عنػػد الفمسػػفة فػػى التحميمػػى المػػنيج ليػػذا وكػػاف
 لكػؿ اكبيػرً  اتقػديرً  نوجػو أف يجػب إننػا بقولػو. Chappell، v شػابؿ ذلػؾ عف عبر وقد عامة، بصفة
 نػوإ إذ. فمسػفى انقػالب تفجيػر مػف آراؤىمػا إليػو أدت مػا بفضػؿ وذلؾ ،Ryle ورايؿ ،فتجنشتايف مف
 العقػػػود فػػػى األساسػػػية التحػػػولت مػػػف جممػػػة شػػػيدت قػػػد أمريكيػػػة األنجمػػػو الفمسػػػفة أف شػػػؾ غيػػػر مػػػف

 انجمتػػػرا مثػػػؿ بمػػػداف عػػػدة فػػػى الجديػػػد الفمسػػػفى التفكيػػػر لطريقػػػة واضػػػحة السػػػيادة وأصػػػبحت األخيػػػرة،
 .أخرى وبمداًنا المتحدة، ياتوالول واستراليا

ذا  أف درجػػة إلػػى الجديػػدة التحميميػػة الفمسػػفة ىػػذه إلػػى وجيػػت قػػد نقػػد صػػورة ىنػػاؾ كانػػت وا 
 عمػى حػدث قػد اممحوظً  اتقدمً  أف ينكر أف يمكنو ل أحًدا أف إل نجاحيا، عدـ إلى ذىب قد بعضيا
 المشػػتغميف مػػف عػػدًدا مكػف دقػػ الجديػػد الفمسػفى الػػوعى وأف المعتػػادة، الفمسػفية المشػػكالت حػػؿ طريػؽ

 .(ٕٜٙٔ .Chappell، V. C) ممحوظة مكاسب ليا يكسبوا أف بالفمسفة
 تنطػػوى التػػى النظريػػات كتمػػؾ ،Theory نظريػػة ليسػػت الفمسػػفة أف كػػذلؾ فتجنشػػتيف ويقػػرر

 التػى النتػائج مػف مجموعػة إلػى المطػاؼ خاتمػة فػى تصػؿ ل فإنيػا ثػـ ومػف الطبيعيػة، العمػوـ عمييػا
نمػػا الفمسػػفية، القضػػايا باسػػـ مييانسػػ أف يمكػػف  مػػف نيػػدؼ توضػػيحية، (عمميػػة) أو (نشػػاط) ىػػى وا 
 تقػدميا التػى األجوبػة أف مػف الفمسػفة تتحقػؽ وحػيف الغامضػة، المختمطػة األفكػار حصػر إلػى ورائيا

 تمػؾ وضػع تحسػف لػـ أنيا عندئذ تفيـ أف مف ليا لبد فإنو عنو، التعبير يمكف ل مما ىى ألسئمتيا
 وضػع اإلمكػاف فػى كػاف إذا ألنػو وذلػؾ. الصحيح الوجو عمى عنيا تعبر أف تستطع لـ أو األسئمة،
 العمػوـ أف الفالسػفة بعػض يػزعـ وحػيف. عميػو الحواب أيضا اإلمكاف فى أف ىذا معنى فإف السؤاؿ،

 تمػؾ صػياغة عػف –نفسػو اآلف فػى – أنفسػيـ ىػـ عجػزىـ مػع الحيػاة، مشكالت تقرب أف تستطع لـ
 األمػر ونفػس الواقػع فػى يثبتػوف عندئػذ فػإنيـ عمييػا، باإلجابػة التكفػؿ يمكف واضحة بمغة المشكالت

 !(ٕٛ٘ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا) اإلطالؽ عمى مشكمة ثمة ليس أنو
 يحيػػؿ الػػذى ذلػػؾ ىػػو إنمػػا الفمسػػفة فػػى الصػػحيح المػػنيج أف فتجنشػػتايف يقػػوؿ ىػػذا أجػػؿ مػػف

 وحػدىـ ىػـ أنيػـ اعتبػار عمػى أنفسػيـ، عممػاءال إلػى األشػياء عػف تقػاؿ أف يمكػف التى القضايا سائر
 عمينػا يكػف لػـ ميتافيزيقيػة، مشكمة أية أحدىـ أثار إذا أنو بحيث عنيا، يتحدثوا أف يستطيعوف الذيف
 تػػرى أف لمفمسػػفة يتسػػنى ولػػف معنػػى، كػػؿ مػػف تمامػػا فارغػػة أو خاويػػة مشػػكمتو أف لػػو نبػػيف أف سػػوى
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 تحميؿ ىى ميمتيـ كؿ أف يدركوا أف لمفالسفة قدر قد يكوف حيف الميـ الصحيح، الوجو عمى العالـ
 .(ٜٕ٘ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا) الخارجى العالـ وصؼ فى نصطنعو الذى (المنطقى المقاؿ)

 عمػى المغػة، دراسػة إلػى المعاصػريف الفالسػفة أنظار وجو الذى ىو احقً  فتجنشتايف كاف لقد
 الفالسػػػفة بػػػدأ فقػػػد اليػػػدؼ، ىػػػذا مػػػف جػػػزًءا ول لػػػو، ىػػػدًفا تكػػػف لػػػـ لمغػػػة فمسػػػفة إقامػػػة أف مػػػف الػػػرغـ

 التػى العبػارات طبيعػة فػى بالبحػث –فتجنشػتايف بفضػؿ – ييتمػوف األخيرة السنوات فى المعاصروف
 عزمػى) نفسػيا األشػياء ىػذه فى بالبحث ل الخير، عف أو المادية األشياء عف أو العقؿ عف نقوليا
 (.ٖ٘ٗ ت،.د: اسالـ

 إلى سبؽ فقد تحميميا، أو المغة فى البحث إلى دعا مف أوؿ يكف لـ فتجنشتايف أف والحقيقة
، ولػوؾ، المعاصػريف الفالسػفة مػف ومػور رسؿ، مثؿ الفالسفة بعض ىذا  أوىػاـ فػى) وبيكػوف وىيػـو

 محاوراتػػو بعػػض فػػى أفالطػػوف وحتػػى بػػؿ أوغسػػطيف، القػػديس أو المحػػدثيف، الفالسػػفة مػػف (المسػػرح
 امنيًجػ التحميػؿ استخدـ ورسؿ مور، مف كال أف فيو ؾش ل مما أنو كما ثياتيتوس، محاور وخاصة
 ىػػػذه أف إلػػػى انتيػػػى مػػػف أوؿ وكػػػاف المشػػػكالت، ىػػػذه فييػػػا نصػػػوغ التػػػى العبػػػارات تحميػػػؿ لتوضػػػيح
 فمسفتو فى كما) المعنى مف خالية عبارات عف تنشأ ألنيا مشكالت، حقيقتيا فى ليست المشكالت

 فػى المعنػى ذى الفعمػى السػتخداـ عػف مختمفػة ريقػةبط والعبػارات األلفػاظ استخداـ عف أو ،(األولى
: إسػػالـ عزمػػى) عامػػة بصػػفة المغػػة اسػػتخداـ سػػوء عػػف تنشػػأ أى ،(المتػػأخرة فمسػػفتو فػػى كمػػا) المغػػة

 .(ٖٙٗ ت،.د
 أف بػو يعنػى الػذى المغويػة األلعػاب تشػبيو آلرائو، تقديمو معرض فى فتجنشتايف أدخؿ ولقد
 معينػػة قواعػد المعبػة وليػػذه. مػثالً  الشػطرنج بمعبػػة أشػبو ىػو المغػػة مػف معػيف لجػػزء الفعمػى السػتخداـ

 . بيا المسموح الحركات عمى معينة اقيودً  ىناؾ أف اكم يراعوىا، أف يمارسونيا مف كؿ عمى ينبغى
 بػدا فقػد ا،تاًمػ ارفًضػ (الرسػالة) فػى عرضو كما السابؽ المنطقى عالمو فتجنشتايف ويرفض

 مػػػف امزيػػػدً  تقبػػػؿ ل بسػػػيطة نيائيػػػة مكونػػػات إلػػػى القضػػػايا جميػػػع تحميػػػؿ الممكػػػف مػػػف أف عندئػػػذ لػػػو
 فػػى تشػػترؾ وىػػى ،(المنطقيػػة الذريػػة) اسػػـ أحيانػػا النظريػػة ىػػذه عمػػى يطمػػؽ كػػاف ثػػـ ومػػف التجػػزئ،
 الفكرة وىذه. العقالنيوف بيا قاؿ التى البسيطة النيائية المكونات عف منيا أسبؽ نظريات مع الكثير
 فػػى أمػػا. الدقػػة مػػف قػػدر بأقصػػى شػػئ كػػؿ عػػف تعبػػر كاممػػة لغػػة وضػػع محػػاولت جميػػع أسػػاس ىػػى

 عمػى نقضػى أف المسػتحيؿ فمػف المغػة، ىػذه مثؿ إيجاد إمكاف فتجنشتايف أنكر فقد المتأخرة المرحمة
 .(ٕٖٔ ،ٖٜٛٔ: رسؿ برتراند) امبرمً  قضاء الخمط

 معنػػى نكتسػػب المتنوعػػة، المغويػػة األلعػػاب مػػف اعػػددً  نمعػػب كيػػؼ نػػتعمـ حػػيف فإننػػا، وىكػػذا
 أخػػرى بطريقػػة ذلػػؾ عػػف نعبػػر األحيػػاف بعػػض وفػػى. خاللػػو ومػػف اسػػتخداميا طريػػؽ عػػف الكممػػات
 عمػػى شػائًعا أصػبح فنػػى تعبيػر وىػو معينػة، بكممػػة الخػاص (المنطػؽ) أو( النحػػو) نػتعمـ إننػا فنقػوؿ
 فػى نقػص عف عندئذ ينجـ الميتافيزيقية المشكالت إثارة فإف وىكذا. المغوى التحميؿ فى واسع نطاؽ
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 لػػدينا تظػػؿ ل ا،صػػحيحً  افيًمػػ القواعػػد نفيػػـ أف بمجػػرد ألننػػا ذلػػؾ بالكممػػات، الخػػاص (النحػػو) اؾإدر 
 برترانػػد) الرغبػػة ىػػذه مػػف شػػفانا قػػد المغػػوى العػػالج يكػػوف أف بعػػد األسػػئمة، ىػػذه مثػػؿ طػػرح فػػى رغبػػة
 (.ٖٖٔ ،ٖٜٛٔ: رسؿ
 أو نطقيػة،الم الوضػعية ممثمػى أبػرز مػف: ٜٓٚٔ -ٜٔٛٔ R. Carnap) كارنػاب )رودلػؼ    

 ومػػػف ،(رسػػػؿ)و( فريجػػػو) تفكيػػػره، فػػػى أثػػػروا مػػػف أقػػػوى وكػػػاف ألمانيػػػا، فػػػى ولػػػد الجديػػػدة، الوضػػػعية
 كارنػػػاب لفكػػػر األساسػػػية العناصػػػر مػػػف كثيػػػر عمػػػى بالفعػػػؿ احتػػػوت لمػػػدكتوراه رسػػػالتو أف المالحػػػظ
 جعػةرا بوصػفيا الفمسػفية المشػكالت أو المناقشػات إلػى النظػر إلػى الميػؿ خاصػة، وبصػفة الفمسفى،

 تجريبيػػة بفمسػػفة اللتػزاـ مػػع ا،منطقًيػ تحمػػيالً  المسػتخدمة والمفػػاىيـ التصػورات تحميػػؿ فػى الفشػػؿ إلػى
 .والرياضيات الحديث المنطؽ بمناىج مزودة أساسية

 فػػػى كبيػػػر بنشػػػاط وشػػػارؾ كمحاضػػػر، فينػػػا جامعػػػة إلػػػى كارنػػػاب ذىػػػب ٕٜٙٔ عػػػاـ وفػػػى
 أوؿ ٕٜٛٔ عػػاـ نشػػر وقػػد البػػارزيف، ميػػاأعال أحػػد بعػػد فيمػػا أصػػبح الػػذى فينػػا، جماعػػة مناقشػػات
 أكممػو أف سػبؽ مخطػوط مػف أسػاس عمػى ،(لمعػالـ المنطقػى البنػا ) وىػو الكبيرة مؤلفاتو أو أعمالو
 التاريخ ىذا بعد وتوالت المنطقية، لموضعية الحقيقى اإلنجيؿ بمثابة الكتاب ىذا وكاف ،ٕٜ٘ٔ عاـ
 عػػاـ (العمػػـ وحػػدة) عػػف قيمػػة دراسػػة لػػو رتفظيػػ العمميػػة، الفمسػػفة مجػػالت شػػتى فػػى كارنػػاب كتػػب

 -ٖٜٙٔ عػامى نشػر الػذى الضػخـ المجمػد ضػمف ،(والمعنى االختبار قابمية) عف وأخرى ،ٖٜٗٔ
 .إلخ. (العمـ فمسفة) عنواف تحت ،ٖٜٚٔ

 مجمػػػة ىػػػى جديػػػدة مجمػػػة -آنػػػذاؾ بػػػرليف فػػػى– (ريشػػػنباخ ىػػػانز) مػػػع كارنػػػاب أسػػػس ولقػػػد
 باسػتمراره اىتمامػو، كارناب حوؿ ولقد. العممية لمفمسفة ٜٓٗٔ ،ٖٜٓٔ عامى بيف فيما ،(المعرفة)

 كانػػت وقػػد والرياضػػيات، والمغػػة المنطػػؽ مشػػكالت إلػػى متزايػػد نحػػو عمػػى فينػػا، بجماعػػة عالقتػػو فػػى
: ٜٓٛٔ إسػػالـ، عزمػى) (لمغػة المنطقػػى البنػا ) ٖٜٗٔ عػاـ مؤلفاتػػو ثػانى ظيػور ىػو ذلػؾ  ثمػرة
ٔ٘ٚ.) 

 الجيػد ذلػؾ لمغػة، تحميميػا فػى فينػا جماعػة عمييػا سارت التى الطريؽ معالـ أبرز مف وكاف
. منطقيػة مبػادئ مػف فيو يكمف ما واستخراج المغوى، التركيب إزاء (كارناب رودؿ) بو اضطمع الذى
 التركيبػػػات فػػػى المنطقػػػى األسػػػاس) بكتابػػػو البحػػػث ىػػػذا لمثػػػؿ تصػػػدى مػػػف أوؿ ىػػػو كارنػػػاب ولعػػػؿ
 سبقو أف بعد وذلؾ ،ٖٜٗٔ سنة أخرجو ذىال The Logical Syntax of Language (المغوية

ف المغػة، قواعد إل حممناىا ما إذا ىى، إف المنطؽ قواعد بأف التنبيو إلى فتيجنشتايف  التػوازى ىػذا وا 
 منيمػا كال صورنا ما إذا اواضحً  ليتبيف أخرى، جية مف المغة وقواعد جية، مف المنطؽ قواعد بيف
 النسػػػقيف أف نػػػرى فعندئػػػذ المعػػػانى، مضػػػمونات مػػػف عاريػػػة رمػػػوز قوامػػػو صػػػورى رمػػػزى نسػػػؽ فػػػى

 . متماثالف
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 نسػػقو لممنطػػؽ يقيمػػوا أف احػػديثً  رسػػؿ برترانػػد حتػػى قػػديما أرسػػطو منػػذ المناطقػػة حػػاوؿ ولقػػد
 تفريػػػغ فيحػػػاوؿ المغػػػة، فػػػى نفسػػػو العمػػػؿ ىػػػذا لمثػػػؿ البػػػاحثوف يتصػػػدى أف وبقػػػى الصػػػورى، الرمػػػزى
 الكتػػاب) مثػػؿ فجممػػة الخاليػػة، إطاراتيػػا أو فارغػػةال ىياكميػػا لتبقػػى مضػػمونيا، مػػف المغويػػة العبػػارات

 بػيف العالقػة عمػى الدالػة (عمػى) كممػة مػف نػتخمص قػد بػؿ ،(ص عمػى س) تصػبح (المنضدة عمى
 طػػػػرفيف، ذات بعالقػػػػة يرتبطػػػػاف شػػػػيئيف أف ومعناىػػػػا ،(ص س،) ٕع ىػػػػو الرمػػػػز فيكػػػػوف الطػػػػرفيف،
 رمػػػزى نسػػػؽ خػػػالؿ قواعػػػده بييػػػاف يحػػػاوؿ مػػػف العصػػػور مػػػر عمػػػى وجػػػد المنطػػػؽ إف نقػػػوؿ وىكػػػذا،
 ففيتجنشػتاي كػاف التػى الدعوى ىذه صدؽ لنتبيف فييا، ذلؾ يحاوؿ مف المغة تجد أف وبقى صورى،

 الفكػر إف فقػؿ شػئت إف أو متشػابيتاف، المغػة وصػورة المنطػؽ صػورة أف وىػى إلييػا، ذىػب مف أوؿ
 فمسػػفة نحػػو نجيػػب، زكػػى) التحػػدى ليػػذا اسػػتجاب مػػف أوؿ ىػػو كارنػػاب فكػػاف واحػػد، شػػئ والمغػػة
 .(٘ٚ: عممية

 كأسػػػتاذ دائػػػـ عمػػػؿ عمػػػى وحصػػػؿ أمريكػػػا، إلػػػى ٖٜ٘ٔ عػػػاـ أواخػػػر فػػػى كارنػػػاب نػػػزح وقػػػد
 أصدر، الفترة تمؾ وخالؿ ،ٕٜ٘ٔ عاـ حتى فييا بالتدريس يقوـ وظؿ شيكاجو، جامعة فى لمفمسفة

 اأولًيػ ؤكػدت كانػت التػى،  الموحػد لمعمـ الدولية الموسوعة ،C. W. Morris" موريس" مع بالشتراؾ
 لفكرتػو منػو اتطػويرً  كارنػاب انصػرؼ فقػد ولذا العممية، القوانيف مف أكثر العممية األلفاظ توحيد عمى

 .المعانى عمـ أو السيمانطيقا، دراسة إلى (المنطقى بالبنا ) الخاصة
 أنػو لوجػدنا (المنطقػى والتركيػب الفمسػفة) باسػـ المسػمى كارنػاب كتػاب إلى رجعنا أننا ولو

 يقػػرر وىػػو ،Verifiability (التحقػػؽ) معيػػار لمناقشػػة الكتػػاب ىػػذا مػػف بأكممػػو األوؿ فصػػؿال يكػػرس
 التػػى ىػػى -سػػواىا دوف وحػػدىا– الطبيعػػى والعمػػـ والرياضػػة الرياضػػة قضػػايا أف الموضػػع ىػػذا فػػى

 كارنػاب ولكف. نظرى معنى كؿ مف خمو قضايا مف عداىا ما كؿ أف حيف فى معنى، عمى تنطوى
 الوضػعيوف يسػمييا كمػا– (التحميميػة) أو الرياضػية القضػايا عػف الحػديث فػى يسيب ل -ذلؾ مع–

 ل التػى القضػايا تمػؾ أى ،(التأليفيػة) القضايا دراسة إلى اىتمامو معظـ يوجو بؿ –اأحيانً  المناطقة
 التػػى التفرقػة وىػذه. المنطقػى شػكميا إلػى الرجػوع طريػؽ عػف فييػا المتضػمنة( الصػدؽ قيمػة) تتحػدد
 ىػػى التأليفيػػة والقضػػايا التحميميػػة القضػػايا بػػيف –العػػادة فػػى– المناطقػػة الوضػػعيوف سػػفةالفال يقيميػػا
 أخػػرى ومعرفػػة المغػػة، وقواعػػد الفكػػر، بأشػػكاؿ تػػرتبط معرفػػة: المعرفػػة مػػف نػػوعيف بػػيف تفرقػػة بمثابػػة
 (.ٕٚٛ: ٜٛٙٔ إبراىيـ، زكريا) التجربة وظواىر الواقع بأمور ترتبط

 تخػدـ ىػى بػؿ بحثيػا، موضػوعات فػى لمعمػوـ منافسػة سػتلي الفمسػفة أف يػرى كارناب وكاف
 فػػى عػػدة أقػػوال تقػػوؿ أف ىػػو العمػػوـ عمػػؿ كػػاف إذا أنػػو ذلػػؾ ومعنػػى قضػػاياىا، بتوضػػيح العمػػوـ تمػػؾ

 العمميػة األقػواؿ تمػؾ منطػؽ فػى البحػث ىػو الفمسػفة فعمػؿ اختالفيػا، عمػى الطبيعيػة األشػياء وصؼ
 خصائصػػػػيا حيػػػػث مػػػف نفسػػػػيا، الحيوانػػػات فػػػػى ثيبحػػػػ -مػػػثالً  – الحيػػػػواف فعمػػػـ غامضػػػػيا، لتجميػػػة
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 فميمتيػا الحالػة ىػذه فػى الفمسػفة وأمػا إلػخ،. ..احيواًنػ ليس بما وعالقاتيا ببعض، بعضيا وعالقاتيا
 (.ٕٕٓ: ٖٜ٘ٔ محمود، نجيب زكى) الحيواف فى قيمت التى العبارات تحميؿ

 الجممػة كانػت إف يبػيف الػذى التحميػؿ ىػذا ىػى كارنػاب، عنػد ىػذا عمػى الفمسػفة ميػاـ وأولى
 عمػػـ مػػادة مػػف اجػػزءً  تكػػوف أف ليػػا يجػػوز وبيػػذا الخػػارجى، العػػالـ إلػػى مباشػػرة إشػػارة تحمػػؿ المعينػػة
 أى نظريػات، أو قضػايا أو مػدركات عػف تتحػدث نفسػيا األشػياء إلػى تشػير أف بػدؿ أنيػا، أـ معيف،
 تمػػػؾ عػػػف بيػػػا نتحػػػدث التػػػى والعبػػػارات الكممػػػات عػػػف بػػػؿ الخػػػارجى، العػػػالـ أشػػػياء عػػػف ل تتحػػػدث
 معنػػى ذات إمػػا) معنػػى ذات الجممػػة تكػػوف متػػى لنػػا يوضػػح أف يػػؿكف التحميػػؿ ىػػذا ومثػػؿ األشػػياء،
 أو عبػػارة عػػف يتحػػدثيا مباشػػر غيػػر معنػػى ذات أو الػػواقعى، العػػالـ أشػػيا  إلػػى بإشػػارتيا مباشػػر
 .(ٓٛ: عممية فمسفة نحو نجيب، زكى) تكوف ل ومتى ،(الواقع العالـ أشيا  إلى تشير لفظة

– اسػتيدفا قػد المغػوى التركيػب فػى ومذىبػو الدللػة، فػى كارنػاب نظرية أف مف الرغـ وعمى
 فػتح قػد فيمسػوفنا أف إل النتقػادات، مف لمعديد –أنفسيـ المناطقة الوضعييف بعض جانب مف حتى

 والمغويػة المنطقيػة الدراسػات ىػذه أمثػاؿ فػى لمخػوض البػاحثيف مػف الكثيػر أمػاـ شػؾ، بغيػر المجاؿ،
 كارنػاب كتابػات مػف الكثيػر أف صػحيح. السػيمانطيقية األنظمػة بنػاء مجػاؿ فى وخصوصا لجديدة،ا

 انطػػوت عمػػا فضػػالً  المعقػػدة، التكتيكيػػة األجيػػزة مػػف ضػػخمة بمجموعػػات حافمػػة حػػاءت قػػد المتػػأخرة
 ىػػو مػػا بػػيف والتوحيػػد اليجػػيف، والصػػطالح الشػػامخ البنػػاء نحػػو واضػػحة جرمانيػػة ميػػوؿ مػػف عميػػو

 قيمػة فػى جػدى بشػكؿ تطعػف ل الصػورية المآخػذ ىػذه كػؿ ولكػف ،(مػألوؼ غيػر) ىػو اومػ (عميؽ)
 .بو اضطمع الذى المغوى المنطقى الجيد
 الحكػػـ فػػى النقػػاد يختمػػؼ وقػػد ،ٜٓٔٔ عػػاـ فػػى المولػػود ،Ayer. Alfred، j ج، ألفػػرد، آيػػر،   
 بمسػػاف نػاطؽ دمجػر  سػوى األمػػر بدايػة فػى يكػف لػػـ وأنػو ا،خصوًصػ المفكػر، ىػػذا أصػالة مػدى عمػى

 فينػا، حمقػة أقطػاب بعػض يػد عمػى بالنمسػا دراسػتو خػالؿ كثػب عػف عرفيػا التػى المنطقيػة الوضعية
 بعػػػض تحطػػيـ إلػػى موضػػع مػػف أكثػػر فػػى قػػاده قػػػد الفكػػرى آيػػر تطػػور أف فيػػو شػػؾ ل الػػذى ولكػػف

 مشػػػكالت مػػػف العديػػػد فػػػى يخػػػوض فيمسػػػوفنا نػػػرى فأصػػػبحنا الضػػػيقة، المنطقيػػػة الوضػػػعية إطػػػارات
 الحريػػػة، ومشػػػكمة المعرفػػػة، مشػػػكمة مثػػػؿ رفضػػػيا، قػػػد -مػػػثالً – كارنػػػاب كػػػاف التػػػى التقميديػػػة فةالفمسػػػ

 زكريػا) األنطولوجيػة أو ميتافيزيقيػة، اعتبروىػا التػى المشػكالت مػف وغيرىػا اآلخريف، وجود ومشكمة
 (.ٖٚٓ: ٜٙٛٔ إبراىيـ،

 األوؿ، كتابػو فػى آيػر إلييػا دعػا التى (المنطقية التجريبية) عمى عامة نظرة ألقينا أننا ولو
 أف مػػف لمفمسػػفة لبػػد بأنػػو الجديػػد الوضػػعى المػػذىب أنصػػار مػػف غيػػره مػػع يسػػمـ فيمسػػوفنا أف لوجػػدنا
 الظػػواىر فػػى البحػػث ميمػػة التجريبػػى لمعمػػـ تػػدع وأف الميتافيزيقيػػة، المػػذاىب بنػػاء ميمػػة عػػف تتخمػػى

 فػػى الفمسػفة شػػأف مػف سلػي حيػػث الحسػية، المحتويػات عمػػى تنصػب قضػايا إلػػى بترجمتيػا التجريبيػة
 حػػدود عنػػد تقػؼ أف مػػف ليػػا دَّ ُبػ ل بػػؿ العمميػػة، والرمػوز لممفػػاىيـ المنطقػػى التحميػؿ تتعػػدى أف نظػره
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 إمكانيػػة إلػػى بػػالرجوع المغػػوى، التركيػػب فػػى الصػػدؽ قيمػػة عػػف لنػػا تكشػػؼ حتػػى الحسػػية، المعطيػػات
ذا. التجريبى التحقيؽ  فػإف ،(العمػـ تحميػؿ) ىػى لمفمسفة الرئيسية الميمة أف قرر قد (كارناب) كاف وا 

 ويفرغػو( الكػالـ) يحمػؿ لكػى والتعريفػات، األلفػاظ نطػاؽ فػى كمو الفمسفى الجيد يحصر أف يريد آير
 .عالقات مف فييا ينشأ وما التركيب صور تنناوؿ عمى امقتصرً  ويجرده،

 ميػػز حيػث ،(المعنػػى) إلػػى يوصػمنا الػػذى الوحيػد السػػبيؿ ىػو( التحقػػؽ) مبػػدأ أف آيػر ويؤكػد
 قابمػة تكػوف ل قػد العبػارات بعػض أف والواقػع مبدئى، وتحقؽ عممى، تحقؽ: التحقؽ مف نوعيف بيف

مػػػا لػػػذلؾ، المواتيػػػة الظػػػروؼ انعػػػداـ بسػػػبب إمػػػا عمميػػػا، لمتحقػػػؽ  (الثقافػػػة أو) العمػػػـ حالػػػة بسػػػبب وا 
 أمثاؿ فى بالفصؿ الكفيمة ىى تكوف أف يمكف التى المواتية حظاتالمال اإلنساف عرؼ ولو الراىنة،

 تمػػؾ صػػحة مػػف التحقػػؽ وسػػعو فػػى لكػػاف لػػذلؾ، المالئمػػة الظػػروؼ لػػو تييػػأت لػػو أو المسػػائؿ، ىػػذه
 (.ٕٖٔ: ٜٙٛٔ إبراىيـ، زكريا) امبدئيً  لمتحقؽ قابمة إنيا: عنيا قاؿ آير فإف وليذا العبارات،

 زيجػو  لمػا امقياًسػ نتخذىا التى الممكنة التحقيؽ لطريقة وصفو فى آير تحوط ىذا أجؿ مف
 ليسػت واقعػى، مضػموف ذات أنيػا عمى نقبميا التى القضية إف فقاؿ يجوز، ل وما الجمؿ مف قبولو
 ىػػػى بػػػؿ مباشػػػرة، سػػػنالقييا التػػػى الخبػػػرة تصػػػؼ عبػػػارات إلػػػى بػػػذاتيا نترجميػػػا أف يمكننػػػا التػػػى ىػػػى

 شػرط عمػى إلييػا، تضػاؼ أخػرى قضايا ومف منيا الخبرات بعض نستبدؿ أف نستطيع التى القضية
 نجيػػب، زكػػى) وحػػدىا األخػػرى القضػػايا ىػػذه مػػف الخبػػرات تمػػؾ نسػػتدؿ أف مسػػتطاعنا فػػى يكػػوف أل

 (. ٜٗ: الميتافيزيقا خرافة
 طريػػؽ واقعػػى، مضػػموف ذات أنيػػا نػػزعـ التػػى العبػػارة لتحقيػػؽ طريقتػػاف لػػدينا يكػػوف وىكػػذا

 مباشػر، غيػر وطريقػة برتقالػة، إلػى امشػيرً  األصػفر، المػوف مػف مسػتديرة بقعػة ىػذه أقػوؿ كأف مباشر
 وسػيمة مجموعتيػا لػى فتييئ تحقيقيا، المراد الجممة إلى تضاؼ التى الشواىد مف بعدد أستعيف بأف

 .صادقة األصمية الجممة كانت إذا اصادفيا أف يمكف التى الحسية الخبرة استنباط
 بجامعػة اأسػتاذً  وكاف ،ٜٔٛٔ عاـ ىامبورج فى ولد ،Reichenbach، Hans: ىانز ريشنباخ،

 إلػى رحؿ ثـ النازى، حكـ فترة استانبوؿ جامعة إلى انتقؿ ثـ ،ٖٖٜٔ -ٕٜٙٔ مف الفترة فى فبرلي
 ريشنباخ،) ٖٜ٘ٔ عاـ وفاتو حتى كاليفورنيا، بجامعة لمفمسفة اأستاذً  ٖٜٛٔ عاـ المتحدة الوليات
ٜٔٙٚ :ٔٓ.) 

 نشػأة عػف بكتابػو التحميميػة أو المنطقيػة الوضػعية فػى ريشػنباخ لمسػاىمات مػثالً  ضربنا ولو
 حيػػث الميتػػافيزيقى، التفكيػػر عمػػى الضػػارية الحممػػة فػػى بػػو شػػارؾ أنػػو نجػػد فسػػوؼ العمميػػة، الفمسػػفة
 فػػى بػػأف والعتقػػاد لمعقػػؿ، الخػػالص السػػتخداـ عػػف الناجمػػة األخطػػاء لبيػػاف منػػو اكبيػػرً  اجػػزءً  كػػرس

 اعمًمػ رفػة،لممع الفعميػة المصػادر إلػى رجػوع ودوف ذاتػو، مػف يسػتخمص أف البشػرى الذىف استطاعة
 .وباإلنساف بالكوف كامالً 
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 عػف الػدفاع حيػث مػف إيجابى معاكس، اتجاه الميتافيزيقا، تجاه السمبية الحممة بيذه ويرتبط
 يػدافع التػى العامػة فػالفكرة المعرفػة، اكتسػاب وسػائؿ مػف أيػدينا متنػاوؿ فػى ما أفضؿ باعتباره العمـ،
 ألفػػى عػػف يزيػد مػػا طػواؿ أخفقػػت قػػد الفمسػفية مةاألسػػئ عػف التأمميػػة اإلجابػػات أف ىػى ريشػػنباخ عنيػا
 مقنعػة حقيقيػة إجابػات يقػدـ خػاص، بوجػو عشػر التاسع القرف منذ بدأ، قد العمـ أف حيف عمى عاـ،
 نطػاؽ توسػيع إلى سعى عالمنا إف بؿ. الميتافيزيقيوف فييا تخبط طالما التى األسئمة مف كثير عمى
 كثيػػرة فصػػوؿ فػػى قػػدـ فقػػد العمميػػة، لمقػػوانيف تخضػػع ل أنيػػا يظػػف التػػى المجػػالت فػػى حتػػى العمػػـ،
 دراسػػػة ليػػػا تخضػػػع التػػػى لتمػػػؾ مشػػػابية عمميػػػة لقػػػوانيف المجتمػػػع دراسػػػة خضػػػوع عػػػف احػػػارً  ادفاًعػػػ

  فردية الجتماعية الظاىرة بأف القوؿ سيما ول الرأى، ىذا إلى توجو التى العتراضات ورد الطبيعة،
 .عممية فمسفة ؿك عنو تدافع رأى بدوره وىذا تتكرر، ل

 وتأكيػػػد لمظػػػواىر، الغػػػائى التفسػػػير إنكػػػار عمػػػى المواقػػػؼ شػػػتى فػػػى ريشػػػنباخ حػػػرص كػػػذلؾ
 إليػػو المشػار كتابػو فػػى بػالتطور الخػاص الجػػزء فػى خػاص بوجػػو ىػذا أكػد وقػػد ليػا، السػببى التفسػير

 .البيولوجيا ميداف وىو معاقميا، أقوى مف يعد ميداف فى بشدة قبؿ، مف
 والعمػـ الفمسػفة فػى الفػردى، ل الجمػاعى، العمػؿ أىميػة ريشػنباخ كيدتأ سبؽ ما إلى يضاؼ

 عمػػى الحديثػػة، العمميػػة الفتػػرة لفيػػـ محاولػػة أيػػة أف ورأى عشػػر، التاسػػع القػػرف مػػف ابتػػداء الحػػديث،
 التجريػػػد عمػػػى القػػػدرة رد إنػػػو بػػػؿ اإلخفػػػاؽ، مآليػػػا يكػػػوف أف لبػػػد فرديػػػة، عبقريػػػة نتػػػاج أنيػػػا أسػػػاس

 عمػى القػدرة نمو إف: فقاؿ اجتماعية، أصوؿ إلى بطبيعتو، فردى بأنو لعتقادا يسود الذى الفمسفى،
 .بالضرورة الصناعية الحضارة تالـز ظاىرة التجريد

 ل الفيمسػػوؼ أف ويعتقػػدوف النظػػرى، التأمػػؿ عػػف تنفصػػؿ ل الفمسػػفة أف يػػروف الكثيػػريف إف
 عالقػات أـ وقػائع معرفػة معرفػةال أكانػت سػواء المعرفػة، عمػى البرىنػة تتيح مناىج استخداـ يستطيع
 ا،عمًمػػ ليسػػت بالختصػػار، الفمسػػفة، أف أى التحقيػػؽ، تقبػػؿ ل بمغػػة يتحػػدث أف عميػػو وأف منطقيػػة،

 النظػػرى التأمػػؿ أف عمػػى التأكيػػد عمػػى التركيػػز أى العكػػس، إلثبػػات كتابػػو رينشػػباخ كتػػب ىنػػا ومػػف
 الوسػػػائؿ فيػػػو تتػػػوافر ل وقػػػت ىفػػػ الفمسػػػفية المشػػػكالت تثػػػار عنػػػدما تحػػػدث عػػػابرة، مرحمػػػة الفمسػػػفى
 انبثقت قد أنو يثبت أف بكتابو وأراد الفمسفة، إلى عممية نظرة الدواـ عمى ىناؾ وأف لحميا، المنطقية

 فػى تكػف لػـ التػى المشػكالت تمػؾ لحػؿ أداة عصػرنا عمػوـ فػى وجػدت عمميػة فمسػفة األصؿ ىذا مف
  (.ٕٔ: رينشباخ) لمتخميف اموضوعً  إل الماضية العيود

 الحممػػة إلػػى واضػػح اتجػػاه وجػػود يممػػس أف العمميػػة الفمسػػفة نشػػأة عػػف لكتابػػو لمقػػارئ دَّ ُبػػ ول
 الفيزيائيػة الكشػوؼ نتػائج اسػتغمت التى المعاصرة المثالية التجاىات بعض سيما ول المثالية، عمى
 بػػيف قػػاطع بوضػػوح الفصػػؿ عمػػى ريشػػنباخ حػػرص حيػػث موقفيػػا، دعػػـ أجػػؿ مػػف العشػػريف القػػرف فػى

 العمػػـ عمػػى المثاليػػة لسػػتناد مبػػرر أى يػػر ولػػـ الفمسػػفى، المثػػالى الموقػػؼ وبػػيف الكشػػوؼ ؾتمػػ نتػػائج
 infrastructure األعمى التركيب إلى يصؿ أف حاوؿ لممثالية، العاـ تفسيره فى إنو بؿ المعاصر،
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 فم موافقة يمقى ل قد بو يقوؿ الذى األدنى التركيب نوع أف وصحيح. امثاليً  الفيمسوؼ يجعؿ الذى
 ويػػرده المثػػالى، الميتػػافيزيقى التفكيػػر بتعميػؿ اإلتيػػاف يحػػاوؿ أنػػو ىػػو األمػر فػػى الميػػـ ولكػػف الجميػع،

 اجتماعيػة صػبغة األحيػاف بعػض فػى يتخػذ العممػى الطػابع ىػذا إف بػؿ. عممػى طػابع ذى صؿأ إلى
 (. ٛ: ريشنباخ) طبقية

 

 : فينا جماعة
 Moritz شػػػميؾ مػػػوريس دىػػػاقا دراسػػػية لحمقػػػة نتيجػػػة ٖٕٜٔ سػػػنة فينػػػا جماعػػػة تولػػػدت

Schlick وايزمػػاف الدارسػػيف مػػف حضػػر فػػيمف حضػػرىا Waisman، وفيجػػؿ Feigl، دعػػى عنػػدما 
 حمقػة النػواة ىػذه مػف تكونػت ٕٜ٘ٔ سػنة وفػى ،ٕٕٜٔ سػنة فينا بجامعة الفمسفة تدريس إلى شميؾ

 مػػػف يكونػػػوا لػػػـ فييػػػا اشػػػتركوا ممػػػف كثيػػػريف أف نػػػذكر أف الطريػػػؼ ومػػػف. الخمػػػيس مسػػػاء مناقشػػػات
 ميػاديف فى األصمى تخصصيـ كاف فقد الفمسفة يدرس بعضيـ كاف إذا وحتى. المحترفيف الفالسفة
 التػػى لمػػدكتوراه رسػػالة وكانػػت الطبيعػػة، عمػػـ فػػى متخصصػػا كػػاف شػػميؾ أف ذلػػؾ أمثمػػة ومػػف آخػػرى،
 النظػػرى البصػػريات عمػػـ مشػػكالت بإحػػدى تتعمػػؽ بػػرليف فػػى Planck بالنػػؾ مػػاكس بإشػػراؼ أعػػدىا

 .(٘ٛٔ ،ٖٜٙٔ: فايجؿ ىربرت)
 رياضػػػػى، وىػػػػو ،. Hanhn، H ىػػػػاف ىػػػػانز: النشػػػػطيف األعضػػػػاء مػػػػف نػػػػذكر أف ويمكػػػػف

 ىوفمػػاف وفمكػػس المػػؤرخ، Kraft كرافػػت وفكتػػور اجتمػػاع، عػػالـ وىػػو ،. Neurath، O وأوتونػػوراث
 ذلػؾ مػع ليػـ كػاف الذيف المنتظميف غير الزائريف مف وكاف الرياضى، ماستر ريد وكيرت المحامى،

(. ىارفػارد فػى ذلػؾ بعػد عػيف وقد) بػراغ مف الفيزياء عالـ. Frank، F فرانؾ فميب الفضؿ، ـأعظ
 الحمقػة فػى واشػترؾ الفنمندى النفس وعالـ الفيمسوؼ( كايال) حضر ٕٖٜٔ فى ثـ ٕٜٚٔ سنة وفى
 .بالنقد ييتـ عامالً  اعضوً 

 تجتمػع الفمسػفى، جانبيػا مػف وبالرياضػة الطبيعػى بالعمـ المشتغميف مف الجماعة ىذه كانت
 الطبيعػػػة عمػػػوـ فػػػى يػػػرد ممػػػا العبػػػارة ىػػػذه أو المفظػػػة ىػػػذه تحميػػػؿ فػػػى انقاًشػػػ فييػػػا لتػػػدير آف بعػػػد اآًنػػػ

 زمػالء بػيف يػدور إنمػا بيػنيـ النقػاش ىػذا وكػاف. العمػوـ تمػؾ فػى خاصػة أىمية لو وتكوف ،والرياضة
 التقميػدى بػالمعنى فمسػفية( سػةمدر ) يكونػوا لػـ ولذلؾ العممية، المنزلة فى أقدارىـ تتساوى أف أوشكوا
 كػػاف نعػػـ. واألتبػػاع التالميػػذ وحولػػو المكانػػة مرمػػوؽ نػػابغ أسػػتاذ ىنػػاؾ يكػػوف أف وىػػو الكممػػة، ليػػذه
 الشػػامخة القمػة ىػػو فػييـ يكػػف لػـ ذلػػؾ مػع لكنػو لمفمسػػفة، أسػتاذا باعتبػػاره الجماعػة محػػور ىػو شػميؾ
: محمػود نجيػب زكػى) واحد بعد اواحدً  ةالكر  يتناوبوف لعبوف كميـ األعضاء بؿ وحدىا، تعمو التى

ٜٔ٘ٛ، ٙٔ.) 
 وعنػػدما منظمػػة، حركػػة تكػػوف أف مػػف انادًيػػ تكػػوف أف إلػػى أقػػرب الحمقػػة كانػػت البدايػػة، فػػى

 اعتادوا ،المشاكؿ مف بعينيا مجموعة تجاه امتشابيً  اونيجً  امشتركً  اىتماما لدييـ أف أعضاؤىا وجد
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 كػاف أنو إل الحمقة، عمر طواؿ تواصمت قد المقاءات هىذ أف ورغـ. لمناقشتيا منتظـ بشكؿ التقابؿ
 السياسػى بالحزب يكوف ما أػشبو النادى يجعؿ أف ممارساتيا إلى النشاطات بعض إضافة شأف مف
 (.ٖٕ: ٜٜٗٔ مور،)

 فينػػا، جماعػػة وبػػيف بينيمػػا الػػربط يػػتـ مػػا عػػادة فيمسػػوفيف ىنػػاؾ أف بالػػذكر جػػدير ىػػو وممػػا
 النيوزيمنػدى) بػوبر وكػارؿ ،(كمبػردج إلػى ذلؾ بعد انتقؿ الذى نمسوىال) فيتجنشتايف لودفيج وىما
 كانػت إنمػا بالجماعػة، عضػويف يكونػا لػـ الفيمسػوفاف فيذاف ،(انجمترا إلى بعد مف كذلؾ انتقؿ الذى
 صػمة تربطػو كانػت الػذى فيتجنشػتايف وخاصػة أعضػائيا، مػع منتظمػة وشػبو موسػعة مناقشػات ليما
 (. ٗٔٔ: ٜٓٛٔ إسالـ، عزمى) افووايزم ،شميؾ مف بكؿ وثيقة

 Carnap كارنػاب اسػتدعى حػيف ٕٜٙٔ سػنة بدأ قد احسمً  وأكثرىا التطورات أسرع وكاف
 مػف التجريبيػة العقميػة المدركات تكويف فى نظريتو كانت ولقد. فينا جامعة إلى( ٜٓٚٔ- ٜٔٛٔ)

 اأيًضػػ الحمقػػة درسػػت نفسػػو العػػاـ ىػػذا وفػػى. المناقشػػات حوليػػا أدارت التػػى اجػػدً  الجذابػػة المصػػادر
 (.٘ٛٔ ،ٖٜٙٔ: فايجؿ ىربرت) لفتجنشتايف (فمسفية منطقية رسالة)

 The لمعػػالـ العمميػػة النظػػرة: بعنػػواف بيانػػا وىػػاف ونػػوراث كارنػػاب أعػػد ٜٕٜٔ سػػنة وفػػى
Scientific World View: The Vienna Circle زيارتػو بعػد فينػا إلػى شػميؾ بعػودة ترحيبػا 

 اشػرحً  قػدـ الػذى البيػاف ذلػؾ األمريكيػة، المتحػدة بالوليػات بكاليفورنيػا وردسػتانف لجامعػة زائػر كأستاذ
 وبػػالعموـ الرياضػيات بفمسػفة تتعمػؽ التػى المشػكالت تجػػاه نظػرىـ ووجيػة الفمسػفى، الجماعػة لموقػؼ
 .المشكالت لتمؾ حؿ إيجاد بغرض الطبيعية

 كػػػانوا أف فبعػػػد ،الفمسػػػفة تػػػاريخ فػػػى الجماعػػػة ىػػػذه موضػػػع برازبػػػإ كػػػذلؾ البيػػػاف اىػػػتـ كمػػػا
 عبػر عشػر، التاسػع القػرف نيايػة فػى ازدىػر الػذى الفينػى النمسػوى التػراث بتطوير الىتماـ يزعموف
 رغػػػـ– برنتػػػانوف والفيمسػػػوؼ بولتزمػػػاف، ولػػػودفيج مػػػاخ، إرنسػػػت الفيزيػػػائى أمثػػػاؿ مػػػف رجػػػاؿ أعمػػػاؿ

 جماعػة مبادئ البياف ىذا تتبع فقد وليذا عاـ، بوجو موقفيـ يؤصموا أف أرادوا –الالىوتية اىتماماتو
، فػػػذكروا ،(ٖٔٔ ت،.د: إسػػػالـ عزمػػػى) سػػػابقيف وعممػػػاء فالسػػػفة إلػػػى بردىػػػا وتعاليميػػػا فينػػػا  ىيػػػـو

 ووضػػػعييف، تجػػػريبييف فالسػػػفة بوصػػػفيـ ومػػػاخ، افينػػػاريوس، مػػػؿ، كونػػػت، التنػػػوير، عصػػػر فالسػػػفة
 مػػػػػػاف،بولتز  ،Duhem دوىػػػػػػيـ أنركػػػػػػوس، بونكارييػػػػػػو، مػػػػػػاخ، رايمػػػػػػاف، ،Helmholtz وىمميػػػػػػولتس
 ووايتيػد، ورسػؿ، وشػرودر، وفريجػو، وبيػانو، وليبنتز، عمـ، فالسفة بوصفيـ ،Einstein وأينشتايف

 وىمبػػػرت، وبيػػػارى، وفيػػػالتى، وبيػػػانو، وباسػػػؾ، ا،خمًصػػػ تطبيقيػػػيف مناطقػػػة بوصػػػفيـ وفتجنشػػػتايف،
، اتبميػػػػروس، ذكػػػػروا كمػػػػا. بػػػػدىييف بوصػػػػفيـ  ،Spencer وسبنسػػػػر وكونػػػػت، ومػػػػؿ وبنتػػػػاـ، وىيػػػػـو

 ولينكويػػػػوس، وبػػػػوبر، ،Lyerوليػػػػر ،Muller ومػػػػولر ،Marx ومػػػػاركس ،Feuerbach وربػػػػاخوفي
 أف يتعيف أنو غير مدىش، بشكؿ شاممة قائمة وىذه واجتماع، أخالؽ عمماء بوصفيـ منقر، وكارؿ
 :المؤلؼ أعماؿ مف خاص بجانب األمر يتعمؽ األحواؿ معظـ فى أنو نتذكر
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 فػػػى ألعمالػػػو يػػػذكر لػػػـ ومػػػاركس ميتافيزيقػػػاه، ل منطقػػػو أجػػػؿ مػػػف ليبنتػػػز ذكػػػر تػػػـ وىكػػػذا
ذا. التاريخ فى العممى لنيجو بؿ الميتافيزيقا، أو المنطؽ  فػإف القائمػة، مف المعاصريف استثنينا ما وا 
، ىػـ فينػا لحمقػة العامػة نظرىـ وجية حيث مف المفكريف أقرب  ىػو األمػر فػى والغريػب. ومػاخ ىيػـو
 تقػػدير أقػػؿ عمػػى أو –قػػررت قػػد بالوضػػعية خصوصػػيتيا فػػى فاآل يعتقػػد التػػى اآلراء مػػف الكثيػػر أف

 (.ٕٗ: مور) ىيوـ قبؿ مف –اقترحت
 لعالقػػػػتيـ ،وفتجنشػػػػايف ورسػػػػؿ، آينشػػػػتايف، الكتػػػػب مؤلفػػػػو أفػػػػرد فقػػػػد المعاصػػػػريف، مػػػػف أمػػػػا

 بالحمقػػة، خاصػػة عالقػػة لفتجنشػػتايف فػػإف الواقػػع وفػػى. عمييػػا البػػالغ ولتػػأثيرىـ فينػػا، بحمقػػة الحميمػػة
 بيػػا اموجػػودً  كػػاف التػػى فينػػا إلػػى رجػػع فقػػد األولػػى، الحػػرب قبػػؿ كمبػػردج فػػى لرسػػؿ اتمميػػذً  كػػاف وألنػػو
 ىػػذا أثػػر وقػػد ،ٕٜٔٔ عػػاـ Logisch Philosophische Abhandulung: كتابػػو طبػػع حػػيف

 بػػو ظيػػرت الػػذى Tractaus Logico -Philosophicus باسػػـ يعػػرؼ الػػذى– الشػػيير الكتػػاب
 لػػف أنػػو غيػػر. أخػػرى أمػػاكف وفػػى فينػػا، فػػى الوضػػعية الحركػػة عمػػى غػػابال اتػػأثيرً   اإلنجميزيػػة الترجمػػة
 نظريػػػة عػػف كتابػػػو فػػى ،"شػػمؾ" ؼ منػػػو، اسػػتميمت قػػد فينػػػا حمقػػة أف نقػػوؿ أف الصػػػحيح مػػف يكػػوف

 انتيػى، قػد-ٜٛٔٔ عػاـ األولػى طبعتػو ظيػرت الػذى Allgemeine Erkenntnislehre المعرفػة
 أزعجػت Tractatus اؿ فػى صػوفية مسػحة ىنػاؾ اأيًضػ. لمفمسػفة مشػابو مفيػوـ إلػى مسػتقؿ بشكؿ
ف نيوراث، خاصة الحمقة، أعضاء بعض  وأىػـ أقػوى ظؿ حتى مجموعو، فى عميو وافقوا قد كانوا وا 

ف–  . نظرىـ لوجية عرض -أوضح يكف لـ وا 
 األقػؿ عمػى شخصػية عالقػات عمػى حػافظ أنػو رغػـ ا،رسػميً  الحركػة فيتجنشػايف يناصػر ولػـ

 وفػػى. ٜٕٜٔ عػػاـ كمبػػردج إلػػى رحيمػػو بعػػد حتػػى عمييمػػا، تػػأثيره بقػػى فالمػػذي ووايزمػػاف، شػػمؾ، مػػع
 عمػى طاغيػة تكػوف تكػاد سػيطرة مػارس -سػنوات بأربع وفاتو قبؿ أى ،ٜٚٗٔ عاـ حتى- كيمبردج
ف،  بقػػوة شػػئ أى بنشػػر يقػػـ لػػـ أنػػو ورغػػـ طمبتػػو،  مػػف مباشػػر بشػػكؿ األحػػواؿ معظػػـ فػػى يكػػف لػػـ وا 
 .يطانييفالبر  الفالسفة مف األصغر الجيؿ جانب

 أخػذت إذا ا،سريعً  المحصوؿ ازدياد عمى الجماعة أعضاء بيف اإليجابى التعاوف عمؿ وقد
 إلػػى ينتيػػوا أف بػػذلؾ فاسػػتطاعوا خطػػاىـ، مػػف يثبػػت آلرائيػػـ وتصػػويبيـ لػػبعض بعضػػيـ مراجعػػاتيـ

 أفكػار تعػرض فمسػفية مجمػة الجماعة أصدرت ٖٜٓٔ عاـ كاف ما إذا حتى محققة، ممحصة نتائج
 (راينشػػػػػػػباخ)و،  كارنػػػػػػػاب ىمػػػػػػػا األعضػػػػػػػاء ىػػػػػػػؤلء مػػػػػػػف إثنػػػػػػػاف شػػػػػػػراؼباإل وتولىػػػػػػػا ا،أعضػػػػػػػائي

Reichnbach، واتسػػعت أمػػرىـ فػػذاع ورسػػائؿ، كتػػب مػػف يصػػدروف األعضػػاء جعػػؿ عمػػا فضػػال 
 جعمػػوا ،ٖٜٓٔ سػػنة سػػبتمبر فػػى كينجزبػػرج مدينػػة فػػى مػػؤتمرا يعقػػدوا أف اسػػتطاعوا بحيػػث شػػيرتيـ
 معيػـ وتعػاوف ،(الطبيعػة كعمػـ) المضػبوطة العمػوـ زاويػة مف إلييا منظورا المعرفة نظرية موضوعو

 فػى شػتى أنحػاء مػف جػاءوا والرياضػيات الطبيعة فى العمماء أعالـ مف كبير لفيؼ المؤتمر ىذا فى
 سػنة اأيًضػ بػراغ فػى الثالػث المػؤتمر وعقػد ،ٜٕٜٔ سػنة بػراغ فى عقد مؤتمر سبقو قد وكاف أوربا،
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 ،ٖٜٚٔ سػنة أخػرى مػرة بػاريس وفػى ،ٖٜٙٔ سنة بنياجفكو  وفى ،ٖٜ٘ٔ باريس فى ثـ ،ٖٜٗٔ
. إـز) ٜٖٜٔ سػػػػنة المتحػػػػدة بالوليػػػػات كمبػػػػردج فػػػػى ثػػػػـ ،ٖٜٛٔ سػػػػنة بػػػػانجمترا كػػػػامبردج فػػػػى ثػػػػـ

 (.ٜٗ ،ٕٜٜٔ: بوشنكى
 .بالفعؿ العالمى طابعيا وعمى الجماعة ديناميكية عمى لمدللة كاؼ وحده وىذا    

 موحػد طػابع ذات موضػوعات حػوؿ تػدور التػى المقػالت مػف سمسمة الجماعة أصدرت كما
 العمػـ) باسػـ ثػـ ،ٖٜٗٔ عػاـ حتػى ٕٜٛٔ عػاـ منػذ وذلػؾ ،(مػاخ إرنسػت جمعية منشورات) باسـ

 الجماعػة قامػت كمػا ،ٖٜٛٔ عػاـ وحتػى ،ٖٜٗٔ عػاـ منػذ" نػويراث" نشػرىا عمى قاـ وقد ،(الموحد
 العمميػػػة النظػػػرة عػػػف اتكتابػػػ) باسػػػـ فرانػػػؾ وفيميػػػب،  شػػػميؾ بإشػػػراؼ الكتػػػب مػػػف سمسػػػمة بإصػػػدار
 عمػػـ فػػى أسػػئمة) بعنػػواف األخػػالؽ فمسػػفة عػػف السمسػػمة ىػػذه فػػى بالكتابػػة شػػميؾ سػػاىـ وقػػد. (لمعػػالـ

 وسػػاىـ ،(وحػػدوده السػػببية قػػانوف) عػػف بكتػػاب فرانػػؾ فيميػػب سػػاىـ كمػػا ،ٖٜٓٔ عػػاـ( األخػػالؽ
 عمػػػـ فػػػى اببكتػػػ نػػػويراث وسػػػاىـ ،ٖٜٗٔ عػػػاـ( لمغػػػة المنطقػػػى البنػػػا ) عػػػف اليػػػاـ بكتابػػػو كارنػػػاب

 (.العممى الكشؼ منطؽ) عف المشيور بكتابو بوبر كارؿ ساىـ كما الجتماع،
 القػػرف ثالثينيػػات خػػالؿ قػػوة تػػزداد كانػػت (المنطقيػػة الوضػػعية حركػػة) أف مػػف الػػرغـ وعمػػى

 كمػػا بػػراغ، إلػػى فينػػا ٖٜٔٔ عػػاـ كارنػػاب بػػارح فقػػد تتفكػػؾ، بػػدأت قػػد فينػػا جماعػػة كانػػت،  العشػػريف
 وكػػادت مينيسػػوتا، إلػػى ذلػػؾ بعػػد ثػػـ المتحػػدة، بالوليػػات (إيػػوا) إلػػى نفسػػيا نةالسػػ فػػى فايجػػؿ رحػػؿ

 رحػؿ كمػا ،ٖٜٗٔ عػاـ تػوفى ىانزىػاف لكػف وىػاف، وفايزماف شميؾ بيف تنحصر الجماعة مناقشات
 .شكاجو إلى براغ مف ذلؾ بعد كارناب رودلؼ

 شػميؾ قتػؿ فقػد فيػو، ظيرت الذى المكاف فى تستمر لـ فينا فى بدأت التى الحركة أف عمى
 فػػى يسػػتقروا أف عمػػييـ لزامػػا المدرسػػة أعضػػاء بقيػػة ووجػػد تالميػػذه، مػػف واحػػد يػػد عمػػى ٖٜٙٔ سػػنة
 جميعػا رحمػوا حتػى طويػؿ وقػت يمػض ولػـ. النػازى الحػتالؿ فرضػيا التػى القيػود بسػبب آخر مكاف
 فػػى افووايزمػػ ،ٜٓٚٔ سػػنة انجيمػػوس لػػوس فػػى تػػوفى قػػد كارنػػاب فػػإف وىكػػذا وانجمتػػرا، أمريكػػا إلػػى

 (.ٖٙٓ ،ٖٜٛٔ: رسؿ برتراند) ٜٜ٘ٔ سنة اكسفورد
 بعػد تبػاع الجماعػة مطبوعػات تعد ولـ ،ٖٜٛٔ عاـ ارسميً  ماخ إرنست جمعية حؿ تـ كما

 .األلمانية بالمغة الناطقة البالد فى ذلؾ
 إصػدار فأعػاد الجماعػة لسػتمرار بمحاولػة يقوـ أف وحاوؿ،  ىولندا إلى نويراث ىاجر كما

 فينػا مػف ظيورىػا مكػاف بالتػالى وتغير ،(الموحد العمـ مجمة) إلى اسميا غير أف بعد ةالمعرف مجمة
 (.ٙٔٔ: ٜٓٛٔ إسالـ، عزمى) ٜٓٗٔ عاـ ذلؾ بعد الصدور عف توقفت ثـ اليوج، إلى

 العالميػػة الحػػرب قبػػؿ الحركػػة بػػدأت العمػػـ، لغػػة فػػى التوحيػػد إلػػى العػػاـ التجػػاه مػػع اوتمشػػيً 
 ،(الموحد العمـ موسوعة) باسـ تعرؼ أصبحت التى السمسمة مف بحث ؿأو  نشر فى مباشرة الثانية
 فػػى نػػويراث أوتػػو وىػػو ليػػا، تحريػػر رئػػيس أوؿ تػػوفى وقػػد. شػػيكاغو جامعػػة مطبعػػة فػػى تنشػػر وىػػى
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 الناطقة البمداف إلى األصمية تربتيا فى المنطقية الوضعية غرس أعيد وىكذا ،ٜ٘ٗٔ سنة أكسفورد
 المنطقيػة الوضػعية إلػى األنظػار لفػت مػا أوؿ وكاف. ما حد إلى وجودىاب ليا تديف التى باإلنجميزية

 .ٖٜٙٔ (والمنطؽ والحقيقة المغة) J. Ayer آير كتاب ىو انجمترا فى واسع نطاؽ عمى
 ظيػر الذى كارناب مقدمتيـ وفى يكاد، أو كميـ ألماف المدرسة ىذه فى الميموف والفالسفة

 ىانزريشػػػنباخ جانبػػػو إلػػػى ويبػػػرز مػػػا، بمعنػػػى رئيسػػػيا بػػػؿ لممدرسػػػة، المنطقػػػى المنظػػػر ىيئػػػة عمػػػى
 فػػى وسػػاىـ أنجميػػوس، لػػوس فػػى أخيػػًرا ثػػـ،  اسػػتانبوؿ وفػػى بػػرليف فػػى أسػػتاًذا كػػاف الػػذى ،(ٜٔٛٔ)

 – ٖٜٓٔ الفتػرة فػى الحركػة آراء عػف عبػرت التػى (المعرفة) مجمة تحرير وفى فينا جماعة تأسيس
 الطريػؽ عف ذلؾ بعد ابتعد صاحبنا ولكف( دالموح العمـ) مجمة ٜٖٜٔ سنة محميا وحمت ،ٖٜٛٔ
 .ىانزىاف – نويراث: كذلؾ األلماف ومف. لنفسيا الجديدة الوضعية المدرسة حددتو الذى

 األحيػػاف بعػػض فػػى والزيػػارات الروحػػى، التعػػاطؼ بصػػمة فينػػا بحمقػػة يرتبطػػوف ممػػف وكػػاف
. وؾ ،(ىارفػػػػػارد مػػػػػف) تارسػػػػكى. أ وبخاصػػػػػة البولنػػػػػدييف، والفالسػػػػفة المناطقػػػػػة جمعيػػػػػات أعضػػػػاء

: البػارزة الدانماركيػة األسػماء ومػف. وكوتارينسػكى وت، شويستؾ. وؿ كوكوازيفتر، ودج أجدوكيفتر،
 ىولنػدا، فػى منػورس. . وج النػرويج، فػى فػيس أرف: أسػماء برزت وكذلؾ جورجنسف،. وج بوىر. ف

 الفالسػػػػفة ىيئػػػػة والمػػػػنيج، الغايػػػػة حيػػػػث مػػػػف بالوضػػػػعية اوثيقًػػػػ اارتباًطػػػػ تػػػػرتبط التػػػػى الييئػػػػات ومػػػػف
. ىػ. وج رامزى. ب. وؼ برود.د. تشى: ىـ الييئة ىذه فى البارزوف والمفكروف بانجمترا، التحميمييف
 وبعػػض بريثويػػت،. ب. در بريتػػوف. وؾ ويػػزدـ، وج بػػالؾ،. وـ شػػبينج س. أيػػروؿ. ج. وأ وودجػػر
 الحركػػة مػػىع العػػاطفيف الفرنسػػييف بػػيف مػػف ونػػذكر. فتجنشػػتايف أو ورسػػؿ مػػور حػػوزيى مػػف ىػػؤلء

 وبػػيف فريمػػاف، والجنػػراؿ فريشػػيو،. وـ نػػوزلى، والكونػػت بػػوؿ،. وـ روجييػػو، وؿ. أ فييػػا والمسػػيميف
 (.ٚٛٔ: ٖٜٙٔ رونز،) سانتيالنا ذى. وج أنريؾ. ؼ اإليطالييف

 مػػػف عػػػدد ىجػػػرة بعػػػد وبخاصػػػة العقيػػػدة، حيػػػث مػػػف الحركػػػة بيػػػذه ارتبطػػػوا مػػػف بػػػيف ومػػػف
 والمنيجيػػػػػػيف والمناطقػػػػػػة البراجمػػػػػػاتييف مجموعػػػػػػات مريكيػػػػػػة،األ المتحػػػػػػدة الوليػػػػػػات إلػػػػػػى األوربيػػػػػػيف

 ب. وؼ لنجفػػػػورد،. س. وىػػػػػ ىػػػػوؾ،. وس جودمػػػػاف،. وف بينيػػػػاميف،. س. أ ومػػػػنيـ األمػػػػريكييف،
 كيف،. ؼ. وو نيجؿ،. وى وموريبس. وس مارجينو،. وىػ لويس،. إ. وتشى’ ليونارد، س وىػ لنزف،
 الػػػػػواقعييف بعػػػػػض جانػػػػػب مػػػػػف عطفػػػػػا حركػػػػػةال وجػػػػػدت كػػػػػذلؾ. ستيفنسػػػػػوف. ؿ. وس شػػػػػقر،. ـ وىػػػػػػ

 .التجريبى أو المنطقى التجاه إلى القوية الميوؿ ذوو األمريكييف والعمماء األمريكييف،
 المػػػؤتمرات فػػػى عنيػػػا اتعبيػػػرً  اتسػػػاعيا، تزايػػػد التػػػى الحركػػػة ىػػػذه وجػػػدت ٖٜ٘ٔ عػػػاـ ومنػػػذ

 وشػيكاجو، وىارفػارد بػردجوكم وكوبنيػاجف باريس فى التوالى عمى عقدت التى العموـ لوحدة الدولية
 جيػػود تجميػػع إلػػى أدى والػػذى ،ٖٜٛٔ سػػنة بػػدأ الػػذى الموحػػد لمعمػػـ الدوليػػة المعػػارؼ دائػػرة ونشػػر

 المنطقػػػى التحميػػػؿ بػػػروح دولػػػى، صػػػعيد عمػػػى المختمفػػػة العمػػػوـ بتعػػػاوف الميتمػػػيف واألفػػػراد الييئػػػات
 . والمنيجى
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 ومػػف ،(التحميػػؿ) مجمػػة عػػةمجمو  انجمتػػرا فػػى ىنػػاؾ فػػإف ألمانيػػا، خػػارج يخػػص فيمػػا كػػذلؾ،
 يمثمػوف وىػـ رايػؿ، وجمبػرت ومػاس جػونز، ودنكاف ،(ٖٜٗٔ سنة توفيت) استبنج سوزاف أعضائيا
. إـز) المدرسػة لتمػؾ انتمائػو عف صراحة أعمف الذى آير ألفرد إلى ىذا الشئ، بعض مختمفة تيارات

 (.ٜ٘ ،ٕٜٜٔ: بوشنكى
 والوليػػػات واسػػػكيندنافيا، ريطانيػػػاب فػػػى خاصػػػة المنطقيػػػة الوضػػػعية تػػػراث اسػػػتمر ذلػػػؾ عمػػػى

 فتجنشتايف طمبة أحد رايت وكاف ىمسنكى، فى رايت فوف إلى كالى انضـ اسكيندنافيا ففى المتحدة،
 ممارسػػة تحمػػت فقػػد المتحػػدة الوليػػات فػػى أمػػا. كيمبػػردج فػػى لمفمسػػفة كأسػػتاذ الوقػػت بعػػض لػػو وخمفػػا
 منطقيػػة عمميػػة بػػروح المنطقػػى متحميػػؿل (قودمػػاف ونيمسػػوف ونيقػػؿ كػػوايف، أمثػػاؿ) الفالسػػفة بعػػض
. آخػر مكػاف أى فػى مقابمتػو ممكػف آخػر شػئ أى إلػى منيػا األصػمى فينػا لحمقػة تكػوف ما إلى أقرب
 مجموعػػػة تسػػػتحوذ كمػػػا ،ٜٔ٘ٔ( الظيػػػور بنيػػػة) قودمػػػاف كتػػػاب يسػػػتحوذ الخصػػػوص، ىػػػذا وفػػػى

 بػػالمنطؽ نشػػيطال فاىتماميػػا خاصػػة، أىميػػة عمػػى ٖٜ٘ٔ" منطقيػػة نظػػر وجيػػة مػػف" كػػوايف مقػػالت
 لمجموعػة اآلخريف األعضاء وبعض وتشرش، وقودؿ تارسكى وبيف وبين حميمة عالقة يقيـ الرمزى
 التحػؽ الػذى ىمػؾ بػار خاصػة وتالميػذه، كارنػاب تبنػى وقد. والميمة المعاصرة األمريكييف المناطقة
 لفالسػػػفةا بعػػػض وتػػػأثر. وىمبػػػؿ فايجػػػؿ قبػػػؿ مػػػف تتبنػػػ كمػػػا نفسػػػيا، النظػػػر وجيػػػة القػػػدس، بجامعػػػة
، نورماف: أمثاؿ) المتحػدة الوليات فى اآلخريف . وسػى الزورتػيس، موريس بالؾ، ماكس، مالكـو

 حػػؿ فػى انتيجػوا فػإنيـ ولػذا المتػأخر، فيتجنشػتايف أو مػور إى جػى ب بػالغ بشػكؿ (ستيفنسػوف. ؿ
 (.ٕٚ: ٜٜٗٔ مور) المعاصرة البريطانية المدارس نيج مف يقترب انيجً  الفمسفية المشكالت

 غيػر النقػدى، الفكػر تػاريخ فػى تحػوؿ كنقطة فمسفتيـ تؤديو الذى الدور يدركوف ىؤلء وكؿ
 أقؿ ليس الفمسفة فى والتحميؿ التجريبى التجاه أف يدركوف ألنيـ األصالة، ألنفسيـ يدعوف ل أنيـ

لحاحػػا اإصػػرارً  ف والحدسػػى، التػػأممى التجػػاه مػػف وا   ارةواسػػتث شػػعبية أقػػؿ أنػػو بػػو المسػػمـ مػػف كػػاف وا 
 (يعنى؟ ماذا): متواضػعيف سؤاليف حوؿ الرئيسية مباحثو ركز قد اآلف يمثمونو الذى فالتقميد لمخياؿ،

 ىػػػذاف المعرفػػػة، ألسػػػس الػػػدقيؽ والتمحػػػيص سػػػقراط نيػػػج عمػػػى المعنػػػى وتممػػػس ؟(عرفػػػت كيػػػؼ)و
 عػػف تختمػػؼ ميمػػة وىػػى لمفمسػػفة، الصػػحيحة الميمػػة يمػػثالف أنيمػػا جديػػد مػػف أعمػػف قػػد التجاىػػاف

 ،: فايجػػؿ ىربػػرت) بػػو الرتبػػاط وثيقػػة فيػػى ذلػػؾ ومػػع العمػػـ، يفعػػؿ كمػػا الصػػادؽ الحػػؽ عػػف ثالبحػػ
ٔ٘ٔ.) 

ذا األولػػى، الغايػػة ىػػو لمعػػيش سػػبيؿ رؤيػػة أو العػػالـ عػػف فكػػرة بنػػاء ولػػيس  سنسػػتيدؼ كنػػا وا 
 الفمسفة فإف والتربوية، والسياسية الجتماعية واإلصالحات المعرفة تقدـ بفضؿ ذاؾ أو الغرض ىذا
 بمجػرد تسػتطيع ل لكنيػا غرضػو، تحقيػؽ فػى الباحػث وتيػدى سػتعيف والتوضػيحية النقديػة بيعتيابط

 إلػى اأساًسػ تتجػو الصػدد ىػذا فػى الفمسػفة مشاركة إف. تقدميا أو الحموؿ تصؼ أف النظرى التحميؿ
 والتسػػػاؽ الوضػػػوح وىػػػى لمعمػػػـ المميػػػزة الفضػػػائؿ عمػػػى يشػػػتمؿ بحػػػث لمتفكيػػػر أفضػػػؿ طػػػرؽ تقػػػديـ
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 بمحػػػػاولت عػػػػادة تػػػػرتبط الناضػػػػجة غيػػػر المواقػػػػؼ إف.  والموضػػػػوعية والدقػػػػة والكفايػػػػة، والتمحػػػيص
 الطػرؽ مثػؿ العمػـ عمػى السػابقة التفسػير وأنمػاط لمعمػـ، المميػزة السػمات تعوزىا بطرؽ الحيرة لتفسير
 .اآلف تختفى كادت المواقؼ ىذه واألسطورية، السحرية

 والفمسػػػػفة المنطقيػػػػة، الوضػػػػعية: مثػػػػؿ الفمسػػػػفة، ىػػػػذه عمػػػػى مختمفػػػػة تسػػػػميات ُأطمقػػػػت وقػػػػد
 (.فيتجنشتايف) وتمميذه رسؿ برتراند لدى وخاصة المنطقية، الذرية وكذلؾ التحميمية،

 ينػزع فمسػفى، اتجػاه أنيػا -اسػميا مػف واضػح وىػذا -تعنػى منيمػا كؿ عند المنطقية والذرية
 منيػا أصػغر ىػو ما إلى تنحؿ ل اجدً  صغيرة جزئيات إلى عامة بصفة الوجود أو العالـ تحميؿ إلى
 نظػرة الوجػود تحميػؿ عنػدىا ينتيػى التػى األخيػرة الوحػدات تمػؾ إلػى النظر إلى ينزع كما ا،منطقيً  إل

 الوجػػػودى، تحققيػػػا فػػى واقعػػػة ىػػى –منطقيػػػة كونيػػا مػػػف الػػرغـ عمػػػى– الػػذرات ىػػػذه أف إل. منطقيػػة
 بعػض مػع بعضػيا ىػى طتتػراب أو عناصػرىا تتػرابط حػيف الػواقعى الوجػود صػفة تكتسػب أنيا بمعنى
 عزمػػػى) المكانيػػػة – الزمانيػػػة العالقػػػات أو المكانيػػػة، أو الزمانيػػػة، العالقػػػات مثػػػؿ وعالقػػػات بػػػروابط
 (.ٖ٘: ٜٛٙٔ أبريؿ إسالـ،

 إلػى باإلضػافة التسػمية، بيػذه المقصػود لتوضػيح المثػاؿ، سػبيؿ عمى رسؿ، ذكره ما ولنسؽ
 .سابؽ جزء فى إليو ألمحنا أف سبؽ ما

 موقفػو بػأف القػوؿ إلػى يػذىب رسؿ لبرتراند (الرياضيات أصوؿ) كتابو مف وؿاأل الجزء ففى
 العالـ يعتبر والذى الكثرة، مذىب يمثؿ موقؼ ىو صورىا جميع فى الفمسفية األساسية المسائؿ فى

 معنػػى بػػيف رسػػؿ ويػػربط اسػػتقاللو، لػػو منيػػا كػػؿ موجػػودات مػػف نيػػائى ل عػػدد مػػف مركػػب أنػػو عمػػى
 عػػاـ (المنطقيػػة الذريػػة) باسػػـ لػػو مقػػاؿ فػػى فيقػػوؿ المنطقيػػة، الذريػػة فكرتػػو فوبػػي التعػػدد أو الكثػػرة
 .منطقية ذرية بأنيا فمسفتو توصؼ أف يفضؿ أنو ٕٜٗٔ

 أى معنػى، لػو بكػالـ إلييػا أشػير أف يمكػف العػالـ وحػدات مف وحدة أصغر ألنيا ذرية وىى
 األشػػػياء مػػػف تتكػػػوف نيػػػاأل منطقيػػػة وىػػػى. الذريػػػة بالقضػػػايا رسػػػؿ يسػػػميا التػػػى القضػػػايا مػػػف بقضػػػية

 وعػػف وص، س، ىمػػا شػػيئيف عػػف أتكمػػـ فإنمػػا ص، يمػػيف عمػػى س: قمػػت فػػإذا وعالقاتيػػا، وصػػفاتيا
 الواقػػع فػػى ليػػا وجػػود ل العالقػػات أف وبمػػا. امًعػػ تربطيمػػا( يمػػيف عمػػى) عالقػػة ىػػى مكانيػػة عالقػػة

 فى الموجودة شياءاأل بيف عميو بناء أربط الذىف فى قائـ تصور مجرد ىى بؿ رسؿ، عند الخارجى
 غيػر أنيػا بمعنػى ل منطقيػة، بػدورىا ىػى المنطقية العالقة ىذه عمى الواقعة كانت الخارجى، الواقع
 .الكممة ليذه الواسع بالمعنى منطقى أساس عمى تقوـ أنيا بمعنى بؿ بالفعؿ، متحققة

 كتابػو ىف فتجنشتايف كذلؾ حممو الوقائع، مف مجموعة إلى الخارجى العالـ رسؿ حمؿ وكما
 ىػػى أنيػا بمعنػػى األشػياء، ل الوقػػائع مجمػوع ىػو العػػالـ أف يقػوؿ فنجػػده ،(فمسػفية منطقيػػة رسػالة)

 (.ٖٚ: ٜٛٙٔ أبريؿ إسالـ، عزمى) أعيننا أماـ العالـ يرتديو الذى الخارجى الثوب
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 بالواقعػة فتجنشػتايف ويسػمييا منيػا، أبسػط أخػرى وقػائع مف مركبة فيتجنشتايف عند والوقائع
 بسػاطتيا مػع وىػى. الخارجى الوجود إليو ينحؿ أف يمكف ما أبسط ىى عنده الذرية والوقائع. يةالذر 

 لػيس ذاتػو فػى فالشػئ ثػـ ومف الواقع، حالت مف حالة ألية حمميا إمكاف تتضمف أشياء مف تتكوف
ف األشػياء، ل الوقػائع ىػو وجػود لػو ما أف بمعنى عنده، الواقعة عف منفصؿ وجود لو  وجػود كػاف وا 

 . األشياء وجود عمى امعتمدً  الوقائع
 وجػود عػدـ أو وجػود مػف نسػتطيع ل أننػا بحيػث بعػض عػف بعضػيا مسػتقؿ الذرية والوقائع

 متغيػرة، بػؿ ثابتػة، ليسػت أنيا كما. أخرى ذرية واقعة وجود عدـ أو وجود نستنتج أف ما ذرية واقعة
 .الذرية الوقائع منيا تتكوف التى األشياء فيى الثابت أما

 كما موجودة، غير أنيا بمعنى ل ا،أيضً  منطقية وقائع ىى فيتجنشتايف عند الذرية والوقائع
ف منطقػى، أسػاس عمػى تعتمػد أنيػا بمعنػى بػؿ الػبعض، ذلؾ إلى ذىب  متحققػة نفسػيا ىػى كانػت وا 
 ألنيػػا موجػػودة غيػػر نفسػػيا الوقػػائع بػػأف القػػوؿ بػػيف كبيػػر فػػرؽ وىنػػاؾ. الخػػارجى الواقػػع فػػى بالفعػػؿ
 وفيتجنشػتايف. منطقيػة أسػس عمػى قائمػة لكنيػا ومتحققػة، موجػودة الوقػائع بػأف القػوؿ وبػيف ،منطقية
 .الميمة التفرقة بتمؾ وعى عمى كاف نفسو
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 الثانى الفصؿ
 التحميؿ فمسفة معالـ

 :الفمسفة ميمة
 واتجػػػاه،  الفمسػػفة ميمػػػة إلػػى النظػػر فػػػى التحميميػػيف اتجػػػاه بػػيف رنػػةمقا ريشػػػتباخ ىػػانز عقػػد

 الفمسػفة ىػذه إف: (التأمميػة بالفمسػفة) فمسػفتيـ يسػمى حيث اآلخر؛ الجانب عمى اآلخريف الفالسفة
 اتفسػػػيرً  تقػػدـ أف الفمسػػفة ىػػذه حاولػػت وقػػد. بالعموميػػػات معرفػػة اكتسػػاب إلػػى تسػػعى كانػػت التأمميػػة
 الخاصػػة األسػػئمة عمػػى وأجابػت اليوميػػة، الحيػػاة بتجػػارب بسػيطة تشػػبييات باسػػتخداـ المعرفػػة لمػنيج
– العمميػػة الفمسػػفة أمػػا. المنطقػػى التحميػػؿ باسػػتخداـ ل مباشػػرة، غيػػر لغػػة باسػػتخداـ المعرفػػة بنظريػػة
 ميمػة لمعػالـ تتػرؾ فإنيػا –التحميميػة الفمسػفة وبػيف بينيػا يرادفػوف تحميميػوف يسػوقيا التػى العبػارة وىى

 مػػف أف أسػػاس عمػػى العمػػـ، نتػػائج تحميػػؿ طريػػؽ عػػف المعرفػػة نظريػػة وتبنػػى بأسػػرىا، كػػوفال تفسػػير
 ىػانز) اليوميػة الحيػاة مػف مسػتمدة تصػورات خػالؿ مػف الػذرة فيزيػاء أو الكػوف فيزيػاء فيـ المستحيؿ
 (.ٕٗٙ ،ٕٜٙٔ ريشنباخ،

 العسػير مف كاف فإذا التأممية، الفمسفة إليو تسعى الذى اليدؼ ىو المطمؽ اليقيف كاف ولقد
 فػى تعػد األقػؿ، عمػى الحػوادث، جميع فى المتحكمة العامة القوانيف أف إل الفردية، بالحوادث التنبؤ
 مشػػرع وىػػو فالعقػػؿ، الخػالص، العقػػؿ بقػػوة القػوانيف ىػػذه اسػػتنباط الواجػػب ومػف لممعرفػػة، قبمػػة نظرىػا
 أسػػػاس فػػػى يكمػػػف أىر  ذلػػػؾ،  اجميًعػػػ لألشػػػياء الكامنػػػة الطبيعػػػة البشػػػرى لمػػػذىف كشػػػؼ قػػػد الكػػػوف،
 الفيزيػػائى بالعػػالـ معرفػػة إمكػػاف تػػرى ل فيػػى العمميػػة، الفمسػػفة أمػػا. صػػورىا بكػػؿ التأمميػػة المػػذاىب

 القػوانيف عػف ول الفرديػة، الحػوادث عػف التعبيػر الممكػف مػف فمػيس المطمػؽ، اليقػيف مػف أساس عمى
 مبػادئ ىو فيو اليقيف بموغ يمكف الذى الوحيد السبيؿ إف بؿ باإلطالؽ، تتسـ بصيغة تحكميا، التى

 (.ٕ٘ٙ ،ٕٜٙٔ ريشنباخ، ىانز) والرياضة المنطؽ
 عػف أجػاب ٜٜ٘ٔ ربيػع فػى البريطػانى التميفزيػوف صوره رسؿ براتراندؿ مع دار حوار وفى

 (:ٙٔ ،ٜٜٚٔ: العشرى جالؿ) نصو سؤاؿ
 األياـ؟ ىذه الرئيسية الفمسفة وجية ما

 فمسػفة ظيػرت فقػد انجمتػرا، وخاصػة اإلنجميزيػة، تػتكمـ التػى األقطار فى أنو اإلجابة وكانت
 الػذى ىػو الميػداف ىػذا الميػاديف، مػف غيػره عػف مسػتقؿ لمفمسػفة ميداف إيجاد فى الرغبة وليدة جديدة
 ويريػد النظريػة، ىػذه يرتضػى ل مػف الفالسػفة مػف ىناؾ أف ولو لمعمـ، استكماؿ مجرد الفمسفة جعؿ

 ميمػػػة تصػػػبج ل بحيػػػث فمسػػػفة، جعميػػػا إلػػػى بالفمسػػػفة ىػػػذا أدى ولقػػػد. بيػػػا اخاًصػػػ مجػػػالً  لمفمسػػػفة
 .األسئمة ىذه مضاميف توضيح ولكنيا األسئمة، عمى اإلجابة ىى الفيمسوؼ
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 وفقػد دراجتػو، اراكًبػ ونشسػتر إلػى طريقػو فى مرة، ذات كاف بأنو ذلؾ لمحاوره رسؿ وأوضح
 أقصػر عمى تدلنى ؿى: الدكاف صاحب وسأؿ القرية، دكاكيف مف صغير دكاف إلى فاتجو الطريؽ،
 مػف اآلخػر الجانػب فػى آخػر رجػالً  سػأؿ أف إل سألو الذى الرجؿ مف كاف فما ونشستر؟ إلى طريؽ

 ومػف ،"ونشسػتر؟ إلػى طريػؽ أقصػر يعػرؼ أف يريد السيد: "يراه أف رسؿ يستطيع ل بحيث المكاف،
 أقصػػػر "نعػػػـ"–"ونشسػػػتر؟ إلػػػى الطريػػػؽ" – "نعػػػـ" ،"ونشسػػػتر؟" اآلخػػػر الرجػػػؿ صػػػوت جػػػاء الخمػػػؼ
 وىػذا إجابػة، أيػة عمى يحصؿ أف دوف سبيمو حاؿ إلى رسؿ ذىب وىكذا ،"أعرفو ل أنا" - ؟"طريؽ

 (.ٚٔ ،ٜٜٚٔ: العشرى جالؿ) يفعمو أف ينبغى اإلنساف أف أكسفورد فمسفة تظف ما
 عػػػف النظػػػر بصػػػرؼ السػػػؤاؿ، بصػػػحة تيػػػتـ أنػػػؾ ىػػػذا معنػػػى ىػػػؿ: المحػػػاور سػػػألو وعنػػػدما

 ".آخر شخص ميمة ىى اإلجابة، تقديـ فإف الطبع،ب": إجابتو كانت اإلجابة؟
 ضػػػرورة يؤكػػد ،(ٖ٘ٔ ت،.د: رسػػؿ برترانػػد) ٜٔٔٔ عػػاـ صػػدر لرسػػؿ مبكػػر كتػػاب وفػػى

 العمميػػة، المعرفػػة عػػف جوىرىػػا فػػى تختمػػؼ ل الفمسػػفية المعرفػػة أف بقولػػو والعمػػـ الفمسػػفة بػػيف الػػربط
 إلييػا تيتػدى التػى والنتػائج العمػـ، منػو يغتػرؼ ول الفمسفة منو تغترؼ لمحكمة ينبوع مف ىناؾ فميس
 األساسػية العارضػة الميػزة ولكػف العمػـ، عمييػا يحصػؿ التػى تمػؾ عف األساس فى تختمؼ ل الفمسفة
 التػػػى المبػػػادئ تعػػػرض فيػػػى ،(التقػػػدـ) ىػػػى العمػػػـ، عػػػف متميػػػزة دراسػػػة منيػػػا تجعػػػؿ التػػػى لمفمسػػػفة

 مػػف فييػػا يكػػوف قػػد عمػػا وتبحػػث فػػاحص،ال النقػػد عمػػى اليوميػػة الحيػػاة فػػى وتتجمػػى العمػػـ يسػػتخدميا
 .لرفضيا سبب كؿ ينتفى أف بعد إل الدقيؽ التمحيص بعد تقبميا ول تناقض،

 العممػاء، بػو ينشػغؿ مػا بػنفس الفالسػفة ينشػغؿ أف بػالعمـ الفمسػفة بػاقتراف المطالبة تعنى ول
 مػػف الفيمسػػوؼ يقػرب التزاًمػػا والعبػػارات، األلفػاظ اسػػتخداـ فػػى البالغػة الدقػػة التػػزاـ: بػذلؾ المػػراد ولكػف
 فػإذا ىػذا وعمػى ،(ٛ ،ٜٛ٘ٔ: محمػود نجيػب زكػى) العممية لممصطمحات استخدامو دقة فى العالـ
 فكػذلؾ الػخ،. (صػوت)و (ضػو )و (جاذبيػة) يقػوؿ حيػث يريػده مػا الدقػة وجػو عمى يحدد العالـ كاف

 األساسػية أللفاظػو خدامواسػت فػى نفسػيا الدقػة وبيػذه نفسػيا األمانػة بيػذه يكػوف أف لمفيمسػوؼ ينبغى
 العمػـ أتػـ عمػى وىػو إل الػخ (.خيػر) كممػة أو (عقػؿ) كممػة أو (حريػة) كممػة مثالً  يقوؿ فال اليامة،
 ااشػتراطً  ليػا يشػترطو تحديػدا األلفاظ ىذه معانى الفيمسوؼ يحدد أف يكفى ل إنو بؿ معناىا، بحدود
 أو بالصػػفة يبػػدأ أف بػػؿ عو،صػػن مػػف ىػػى التػػى المعػػانى ىػػذه أسػػاس عمػػى حديثػػة فػػى يمضػػى لكػػى

 قػد ما عمى األمر آخر السـ ىذا يطمؽ ثـ غيرىا، إسما ليا ويريد يالحظيا التى الصفات مجموعة
 مػػا فػػإذا المشػػاىدة، حػػدود فػػى وقعػػت كانػػت التػػى الصػػفات ىػػو السػػـ تعريػػؼ يصػػبح وبيػػذا لحظػػو،
 حػػوادث مػػع متطابقػػة تػػائجالن ىػػذه كانػػت عميػػو، مترتبػػة نتػػائج التعريػػؼ ىػػذا مػػف ذلػػؾ بعػػد اسػػتخرجنا

 .المشيود الواقع
ذا  منحاىػا فػى (عمميػة) الفمسػفة تكػوف حتػى يػراد مػا أوؿ ىػو الفمسفية األلفاظ تحديد كاف وا 
 يحػػػاوؿ أف مػػػف بػػػدلً  محػػػددة، جزئيػػػة مشػػػكالت فػػػى عمميػػػا تحصػػػر أف ليػػػا دَّ ُبػػػ ل كػػػذلؾ ومنيجيػػػا،
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 مفيػوـ فػى بالبحػث يقنػع فيػو، ومػف وفيػ بمػا كمػو الكػوف يضػـ (مبػدأ) عف ببحثو مستحيالً  الفيمسوؼ
 يتعػاوف كمػا الفالسػفة زمالئػو مػع تحميمو فى يتعاوف ،مثالً  (السببية) كمفيوـ العمـ مفاىيـ مف واحد

 بعضػيـ ويكمػؿ بعػض مػف بعضػيـ يسػتفيد وبيػذا موادىـ، مف مادة تحميؿ عمى المعمؿ فى العمماء
 الصػػواب إلػػى أقػػرب آخػػره يجعػػؿ اتػػدريجيً  انمػػوً  الواحػػد الموضػػوع عػػف الفمسػػفية المعرفػػة وتنمػػو ابعًضػػ
 (.ٓٔ ،ٜٛ٘ٔ: محمود نجيب زكى) أولو مف

 اتسػميمً  وخبػراتيـ، تجػاربيـ وصػؼ فػى يتبادلونيػا النػاس جعػؿ األفكػار مػف طائفػة ىنػاؾ إف
 إلييا، وما والنوافذ المقاعد عف ذلؾ، أو الشئ ىذا عف يتحدثوف فتراىـ مفيومة، معمومة بأنيا منيـ

نيا معيف، (مكاف) فى إنيا فيقولوف اعني يتحدثوف  ليػا حدث قد (الزماف) مف الفالنية المحظة فى وا 
 السػتعماؿ مػف األفكػار ىػذه فيأخذ العمـ يأتى ثـ ذلؾ، أو (السبب) ليذا (تتغير) وأنيا وكيت، كيت

 (التغيػػػر)و (الزمػػػاف)و (المكػػػاف) فكػػػرات فيسػػػتخدـ كبيػػػر، تعػػػديؿ بغيػػػر بػػػدوره ليسػػػتخدميا اليػػػومى
: محمػود نجيػب زكػى) وتفسػير تحميؿ إلى تحتاج ل المعنى واضحة ىى كأنما وغيرىا، (سببيةال)و

ٜٖٔ٘، ٔٚ.) 
ذا والوضػػػوح، التحديػػػد عػػػف جػػػًدا ابعيػػػدً  غامضػػػة فكػػػرات األمػػػر حقيقػػػة فػػػى لكنيػػػا  يكػػػف لػػػـ وا 

 نسػتعمميا إنمػا الحػالت ىػذه معظـ فى ألننا فذلؾ استعماليا، حالت معظـ فى باديا ىذا غموضيا
 ا،أحياًنػػ الػػدائرة ىػػذه نتجػػاوز قػػد أننػػا غيػػر حػدودىا، فػػى بيننػػا اخػػتالؼ ىنػػاؾ يكػػوف يكػػاد ل دائػػرة ىفػ

 معانييػا فػى اختالؼ مف عندئذ بيننا يقوـ لما غموض، مف الفكرة تمؾ يكتنؼ كاف ما يتبيف وعندئذ
 (.ٛٔ ،ٖٜ٘ٔ: محمود نجيب زكى)

 فػػى يػػوـ كػػؿ نسػػتعمميا التػػى راتالفكػػ ىػػذه مثػػؿ تتنػػاوؿ أف ىػػى لمفمسػػفة األساسػػية فالميمػػة
، وفى الجارية، الحياة  .ادقيقً  اتحديدً  معانييا يحدد الذى بالتحميؿ تتناوليا العمـو

 ميامػو، فى العمـ ستزاحـ المعنى بيذا الفمسفة أف يتصور يجعمو وىـ فى أحد يقع ل وحتى
 ،(األشػيا ) عمػى بينصػ فػالعمـ والفمسػفة، العمػـ بيف جوىرى، فرؽ توضيح عمى التحميميوف يحرص

 ل فالفمسػػفة المنطقيػػة، بنيتػو سػػالمة لتضػمف المغػػة، عمػى – الكػػالـ عمػى فتنصػػب الفمسػفة ميمػػة أمػا
 يطمػب أف ينبغػى ول والعػالـ، والمجتمػع باإلنسػاف تتعمػؽ نتػائج إلػى فييػا لتصػؿ (مسائؿ) فػى تبحث
 يتعمػػػؽ فمػػػا والعممػػػاء، لمعمػػػـ تتػػػرؾ أف يجػػػب نتػػػائج إلػػػى فييػػػا الوصػػػوؿ يػػػراد مسػػػألة فكػػػؿ ىػػػذا، منيػػػا

 لعممائػػو، يتػػرؾ بالػػديف يتعمػػؽ ومػػا لعممائيػػا، يتػػرؾ بالرياضػػيات يتعمػػؽ ومػػا لعممائيػػا، يتػػرؾ بالطبيعػػة
 الكػػوف عػػف حقيقيػػة مسػػائؿ إمػػا لمفمسػػفة، المنسػػوبة فالمسػػائؿ الػػخ،. والتربيػػة الجتمػػاع عممػػاء وىكػػذا
مػ ومناىجػو، بوسػائمو العمـ شأف مف فيذا واإلنساف، والحياة  كمسػائؿ حػذفيا فيجػب زائفػة، مسػائؿ اوا 

 تركيبيػػا، طريقػػة يبػػرز تحمػػيالً  العمػػوـ تمػػؾ وقضػػايا لمفيومػػات تحميػػؿ فيػػى الفمسػػفة وأمػػا الميتافيزيقػػا،
 ول متضػػػمنة، سػػػابقة فػػػروض مػػػف جوفيػػػا فػػػى اسػػػتبطف مػػػا ويظيػػػر معناىػػػا ليتضػػػح بنائيػػػا وصػػػورة
نمػػا الكائنػػات، فػػى ابحثًػػ ليسػػت إنيػػا ا،جديػػدً  اميػػدانً  العمػػوـ ميػػاديف إلػػى تضػػيؼ  يقولػػو فيمػػا بحػػث وا 
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قامة األشياء، طبائع فى الذىنى التأمؿ ليست ووسيمتيا الكائنات، عف العمماء  شاممة، نسقية أبنية وا 
 (.ٜٔٔ-ٛٔٔ ،ٜٛٛٔ: محمود نجيب زكى) المغة منطؽ فى البحث وسيمتيا بؿ

 يقولػػو لمػػا التحميػػؿ ةدائػػر  تجػػاوز أل شػػرط عمػػى الفمسػػفة، عمػػى اإلبقػػاء يريػػدوف التحميميػػيف إف
 القضػػايا مػػف بقائمػػة إلينػػا يتقػػدـ أف لمفيمسػػوؼ يريػػدوف ل أنيػػـ أى التفكيػػر، نػػواحى شػػتى فػػى النػػاس
 ليػتـ العممػاء يقوليػا التػى القضػايا إلػى تضػيفوىا أف فمكػـ الفمسػفة، تقولػو مػا ىػى القضػايا ىذه: قائالً 
 ليست إنيا حيث واحد، مستوى فى خرىاأل العموـ مع الفمسفة فميست كال،. العالـ عف عممكـ بذلؾ
 الفمسػػفة ليسػػت. امنطقًيػػ اتوضػػيحً  األفكػػار توضػػيح ىػػو موضػػوعيا بػػؿ الطبيعيػػة، العمػػوـ مػػف اعمًمػػ

 ،(العمميػػة القضػايا تحميػػؿ عمػى تنصػب) فاعميػػة ىػى بػؿ النظريػات، مػػف غيرىػا إلػى تضػاؼ نظريػة
 القضػػايا مػػف مجموعػػة مسػػفىالف العمػػؿ نتيجػػة ليسػػت. توضػػيحات مػػف طائفػػة الفمسػػفى العمػػؿ وقػػواـ

 أف الفمسػفة واجػب .(النػاس مػف الفالسػفة غيػر يقوليػا التى) لمقضايا توضيح نتيجتو بؿ الفمسفية،
 زكػػػى) ميوشػػػة معتمػػػة لظمػػػت –الفمسػػػفة لػػػول– التػػػى األفكػػػار تمػػػؾ اقاطًعػػػ اتحديػػػدً  تحػػػدد وأف توضػػػح
 (.ٖٕ: ٖٜ٘ٔ نجيب،

 فػػػى عمميػػػا انحصػػػار بشػػػرط فمسػػػفةال قبػػػوؿ وىػػى الحقيقػػػة، ىػػػذه أعيننػػػا نصػػػب وضػػػعنا فػػإذا
 عػػف الفمسػػفة إبعػػاد تريػػد التحميميػػة أف يتصػػوروف الػػذيف الناقػػديف نقػػد مػػف الكثيػػر افػػورً  تبػػدد التحميػػؿ،
 .قروف عبر الموروثة ساحتيا

 عبػارة عمػى ااعتمػادً  الػبعض يوجيػو الػذى النقػد عمػى دللػة سوقيا، يمكف التى األمثمة ومف
 يعنػى بمػا ،"التفمسػؼ مػف لنػا دَّ ُبػ فػال نتفمسػؼ، لػـ أو تفمسػفنا سػواء": فييا يقوؿ التى الشييرة أرسطو
 عمميػة بو نحدد الذى بالمعنى ىنا فالعبرة نتفمسؼ، إنما الفمسفة، إلنكار سعينا خالؿ مف حتى أننا،

 حػد عمػى الفمسفة ضروب لكؿ منكريف التحميميوف كاف لو العتراض، ىذا يجوز كاف فقد التفمسؼ،
 يقػوؿ رجػؿ عمػى غبػار فػال ثػـ ومػف المنطقػى، التحميػؿ عمػى الضػروب تمػؾ مػف وفيبق لكنيـ سواء،
 ىنػػاؾ يكػػوف أف اطبًعػػ ذلػػؾ يمنػػع ول وأجػػزاء، عناصػػر مػػف عميػػو تنطػػوى مػػا ليحمػػؿ قائػػؿ قاليػػا عبػػارة

 عبػاراتيـ التحميػؿ أصحاب فيتناوؿ ميتافيزيقية، عبارات الكوف عف يقولوف الذيف المتأمموف الفالسفة
 النطػػؽ مػػف سػػواه اإنسػػانً  يمنػع أف إنسػػاف يسػػتطيع ل حيػػث المعنػػى، مػف يخمػػو كػػالـ أنيػػا ليبينػػوا تمػؾ

 مػػا بػػيف فييػػا ليميػػزوا المنطوقػػات ىػػذه غربمػػة فػػى الحػػؽ ولمتحميميػػيف يشػػتيى، كمػػا صػػوتية بػػأخالط
 (.ٕٗ: ٖٜ٘ٔ نجيب، زكى) المعنى مف لخموه يرفضونو وما معنى، مف عميو يحتوى لما يقبمونو

 فػػى نفسػػو عػػف مػػور جػػورج كتبػػو مػػا الفمسػػفة إلػػى المنظػػور ىػػذا لنػػا تبػػيف لتػػىا األمثمػػة ومػػف
 فمسفية، بمشكالت إليو يوحى امصدرً  يكونا لـ العموـ أو العمماء أف يقوؿ كتب حينما الذاتية، سيرتو
نما  بيػا تحػدثوا قػد آخػروف فالسػفة كاف أمور فى المشكالت ىذه بمثؿ الموحى المصدر ىذا تمثؿ وا 
،وا العػػالـ عػف  وقػػد. وبحثيػػا فييػا بػػالتفكير وشػغؼ انتباىػػو جػذبت التػػى ىػى األقػػواؿ ىػذه فمثػػؿ لعمػـو
 تتعمػؽ مشكمة: أوليما أساسييف، نوعيف إلى تصنؼ أف يمكف البحث موضوع القضايا أف مور وجد
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 إليػػو يقصػػد كػػاف مػػا أو محػػدد فيمسػػوؼ قالػػو فيمػػا الوضػػوح مػػف حقيقيػػة درجػػة إلػػى الوصػػوؿ بكيفيػػة
 غيػر أنػو أو قػاؿ، مػا بصػدؽ تقنعنػا أف شػأنيا مػف التػى الحقيقيػة األسػباب معرفػة ا،وثانييمػ بالفعؿ،
 (.،ٕٜٗٔ .Schilpp، P. A. C) ذلؾ

 فحػػص فػػى ينحصػػر لػػـ مػور، بذلػػو الػػذى (الفمسػػفى الجيػػد) مػػف األكبػػر الجانػػب أف والواقػع
 مػور فػإف) كػذلؾ ىػى حيػث مػف العمميػة القضػايا معنػى أو العاديػة، الحيػاة فى عادة يقاؿ ما حقيقة
نمػػا ،(األحيػػاف مػػف كثيػػر فػػى صػػادؽ شػػؾ بػػال وأنػػو المعػػروؼ، معنػػاه ىػػذا لكػػؿ أف يعتقػػد كػػاف  وا 

 يػرى لكػى الفالسػفة مف غيره آراء يفحص مور فكاف المعنى، ىذا تحميؿ فى الفمسفى جيده انحصر
 اصػطنعوا مػا اكثيػرً  الفالسػفة وأف اخصوصً  كاذبة، أـ صادقة كانت إذا وما اآلراء، تمؾ تعنيو قد ما
 كػانوا مػا معنػى مػع أو العػادة، فػى بػو المسػمـ الحػؽ مػع نتائجػو فػى يتعارض كاف ما التحميالت مف
 (.ٜ٘ٔ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا) يحممونو أنفسيـ ىـ

 األولػى فمسػفتو فى سواء فتجنشتيف، عند ووظيفتيا الفمسفة ميمة ىو كذلؾ (التحميؿ) وكاف
 فػػى متمثمػػة ىػػى كمػػا المتػػأخرة فمسػػفتو فػػى أو ،(الفمسػػفية المنطقيػػة الرسػػالة) فػػى متمثمػػة ىػػى كمػػا
 بإعطائيػػا ل حميػػا يػػتـ المشػػكالت" أف إلػػى األخيػػر الكتػػاب فػػى يػػذىب فيػػو ،(الفمسػػفية األبحػػاث)

 ضػد معركػة عػف عبػارة فالفمسػفة قبؿ؛ مف بالفعؿ نعرفو ما وتنظيـ ترتيب بواسطة بؿ ا،جديدً  اتفسيرً 
 جعمػو الػذى األمػر ،(ٚٚ ت،.د: اسالـ عزمى) المغة لستخداـ جةنتي عقولنا فى تحدث التى البمبمة
 ولػذا". المعنػى مػف خمػوه الواضػح الكػالـ مػف آخػر أو جػزء عػف الكشػؼ ىى الفمسفة نتائج إف" يقوؿ
 نصػوغيا التػى العبػارات تحميؿ بواسطة الفمسفية المشكالت تحميؿ ىو عنده الفمسفة مف اليدؼ كاف
 مػػف فاليػػدؼ آخػػر، وبمعنػػى ل، أـ حقيقيػػة مشػػكالت المشػػكالت ىػػذه كانػػت إذا مػػا نتبػػيف حتػػى فييػػا

 أفيػاميـ، عمػى سػتنغمؽ التػى الفمسػفية المشػكالت مػف الخروج كيفية ل،خريف نوضح أف ىو الفمسفة
 أف أى ،"الػػذباب زجاجػػة مػػف الخػػروج طريػػؽ لمذبابػػة نوضػػح أف ىػػو فتجنشػػتايف تعبيػػر حػػد عمػػى أو

ف ،Technique فنى أسموب أنيا عمى إلييا ينظر أصبح الفمسفة  فػى التحميػؿ فػى طريقتو كانت وا 
 كانػػت ،(الفمسػػفية المنطقيػػة الرسػػالة) فػػى المسػػتخدمة التحميػػؿ فطريقػػة مختمفػػة، الكتػػابيف مػػف كػػؿ

 مػا إلى تنحؿ ل التى البسيطة األولية وحداتو أو األولى، عناصره إلى مركب ىو ما رد عمى تعتمد
 أو أشػػػياء إلػػػى تنحػػػؿ والوقػػػائع وقػػػائع، إلػػػى منحػػػؿ ذلػػػؾ عمػػػى ءبنػػػا عنػػػده، فالعػػػالـ منيػػػا، أبسػػػط ىػػػو

. أسماء إلى تنحؿ األولية والقضية األولية، أو الذرية القضايا مف مجموعة إلى تنحؿ والمغة بسائط،
 (.ٛٚ ت،.د: سالـإ عزمى) وىكذا

 أوشػؾ حيث عنو، ليأخذ إليو فارتحؿ مور، جورج التحميؿ بفيمسوؼ صينى طالب سمع لقد
ذا المعاصػػرة، الفمسػػفة إمػػاـ أنػػو عمػػى يجمػػع أف الػػرأى  لػػـ ألنػػو كبػػرى، خيبػػة يخيػػب الطالػػب برجػػاء وا 
 كػاف كمػا والخمػود، والمػوت الحيػاة وفػى وأسػراره، الكػوف فػى احػديثً  المشػيور الفيمسوؼ ىذا عند يجد

 فال ،يختار ول ذلؾ فى ينتقى ول بالتحميؿ، إنجميزية عبارات يتناوؿ الرجؿ وجد بؿ ويشتيى، يتمنى
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 ضػػيعة فيػا ،"كبيػرة محبػرة ىػذه"أو ، "يكتػب التمميػذ" يحمميػا التػى العبػارة تكػوف أف فػى –مػثالً  – بػأس
 المغػػػة فػػػى عبػػػارة أو كممػػػة معنػػػى يتحػػػدد كيػػػؼ ليسػػػمع الطويمػػػة الرحمػػػة ىػػػذه جػػػاء فمػػػا إذف، األمػػػؿ

 (.ٚٔ ،ٖٜ٘ٔ: محمود نجيب زكى) اإلنجميزية
 مػػف تبتغػػى كانػػت التػػى الكبيػػرة الغايػػة عػػف ةلمفمسػػف اصػػرفً  ىػػذا فػػى أف الػػبعض تصػػور ولقػػد

 إنمػػا –رسػػؿ يؤكػػد فيمػػا – الفمسػػفة قيمػػة أف والحػػؽ اليقػػيف، إلػػى الوصػػوؿ وىػػى أل الفمسػػفى، الجيػػد
 الفمسػفة مػف نصػيب أى لديػو لػيس الػذى والشػخص بالػذات اليقػيف عػدـ مػف عميو ىى ما فى تمتمس
 أىػؿ عميػو درج وممػا المشػاعة، العامػة البداىػة مػف اسػتمدىا أحكػاـ سػوابؽ أسػير حياتػو فػى يمضػى
 ممحػص، نقػد أو متػدبر عقػؿ مػف بعػوز إلييػا يصػؿ لػـ آراء مػف ذىنػو فػى نشأ ومما وقومو، عصره
 مػػا وكػػؿ سػػؤاؿ، أى العاديػػة األشػػياء فيػػو تثيػػر ول ا،جمًيػػ اواضػػحً  امحصػػورً  امحػػددً  العػػالـ لػػو فيظيػػر
 عمػػى فالحػػاؿ يتفمسػػؼ، المػػرء شػػرع إذا أمػػا. مرفػػوض مػػزدرى فيػػو اإلمكػػاف صػػور مػػف امألوفًػػ لػػيس

 ل التػى المشػكالت مف تثير اليومية الحياة فى المألوفة العادية األشياء حتى أنو يجد ألنو النقيض،
 إلػى اليقػيف وجػو عمػى تيػدينا أف عػف عػاجزة كانػت إف فالفمسفة. قط تامة إجابة عنيا اإلجابة يمكف

 التػػى اإلمكػػاف صػػور مػػف بكثيػػر تػػوحى أف ىعمػػ قػػادرة فيػػى شػػكوؾ، مػػف تثيػػره لمػػا الصػػحيح الجػػواب
 كمػا األشػياء مػف بػاليقيف شعورنا أنقصت إف فيى والتقاليد، العرؼ عقاؿ مف وتحررىا عقولنا توسع
 (.ٜ٘ٔ ت،.د: رسؿ برتراند) تكوف قد كما باألشياء معرفتنا فى زادت ىى،

 بغيػػر حػػثالب فػػى طريقػػة الفمسػػفة أف عمػػى يشػػدد فتػػئ مػػا نجيػػب زكػػى الػػدكتور أف ونالحػػظ
 ثػـ ومػف الكػوف، حقػائؽ عػف (نتػائج) إلػى فييػا لتصػؿ (مسػائؿ) تبحػث أف غايتيػا فميست موضوع،

 مفكرنػا ويستشػيد والعممػاء، لمعمػـ تتػرؾ أف يجػب نتػائج إلػى الوصػوؿ فييا يراد الدنيا فى مسألة فكؿ
 عمػػػوـ" الكنػػدى قػػاؿ حيػػث الفمسػػفة، موضػػوع فػػى (الكنػػػدى) المسػػمـ الفيمسػػوؼ عػػف نقمػػو بكػػالـ ىنػػا

 الطبيعيػات، عمػـ والثػانى الطبػع، فػى أوسطيا وىو التعميـ، فى الرياضى العمـ فأوليا: ثالث الفمسفة
نمػػا الطبػػع، فػػى أعالىػػا وىػػو ،(الميتافيزيقػػا) الربوبيػػة عمػػـ والثالػػث الطبػػع، فػػى أسػػفميا وىػػو  كانػػت وا 
مػا لييػولى،ا ذوات وىػو الحػس، عميػو يقػع مػا عمػـ إما: ثالثة المعمومات ألف ثالثة العموـ  مػا عمػـ وا 
نما ىيولى، بذى ليس مػا البتػة، بػالييولى متصؿ غير يكوف وا   ذات فأمػا. بيػا يتصػؿ قػد يكػوف أف وا 

ما الطبيعى، العمـ ىو وعمميا المحسوسات، فيى الييولى ف بالييولى، يتصؿ أف وا   انفػراد لػو كاف وا 
ما ،(الموسيقى أى) ؼوالتألي والتنجيـ واليندسة العدد ىى التى الرياضيات كعمـ بذاتو،  يتصػؿ ل وا 

 ".الربوبية عمـ وىو البتة، بالييولى
 أو اهلل، وىػو بمػادة يتصػؿ أف يمكػف ل شػئ فػى إمػا تبحث الفمسفة أف الكندى كالـ ومعنى

 فػى أو الرياضة، وعممو العدد مثؿ فقط اذىنيً  وجوده ويكوف ينفصؿ وقد بالمادة، يتصؿ قد شئ فى
 وبعبػػػارة الطبيعػػػة، وعممػػػو واليػػػواء، والنجػػػوـ كاألشػػػجار عنيػػػا ينفصػػػؿ ول بالمػػػادة دائمػػػا يتصػػػؿ شػػػئ
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 مػػف شػػروؽ) والطبيعػػة والرياضػػة، اإللييػػات،: ثالثػػة الفمسػػفة موضػػوع إف الكنػػدى لنػػا يقػػوؿ أقصػػر،
 (.ٜٜٕ: الغرب

 فيػذا اإللييػات، فػى كػاف لػو الموضػوع أف التصػور، ىذا عمى زكى الدكتور اعتراض ووجو
ف الديف، عمماء بيف يكوف ذا الرياضػة، عممػاء ىػـ فرجالػو الرياضػيات، فػى كاف وا   الموضػوع كػاف وا 
 .بو الطبيعة عمماء لغير شأف فال الطبيعة، ىو

 مػػف ىػػى نتػػائج إلػػى تصػػؿ أف إلييػػا يطمػػب أف ينبغػػى ول موضػػوع، لمفمسػػفة فمػػيس وبالتػػالى
، الرياضػػة رجػػاؿ شػػأف نمػػا والعمػػـو  ىػػؤلء لػػويقو  مػػا عمػػى يعكػػؼف، أ ىػػو الفيمسػػوؼ واجػػب يكػػوف وا 
 .التحميؿ لمحؾ ليخضعو وىؤلء

 لػػػو يتصػػػدى أف يفتػػػرض الػػػذى الثقيػػػؿ الػػػوزف مػػػف ليسػػػت ميمػػػة ىػػػذه أف الػػػبعض ويتصػػػور
 عبػر اإلنسانية ورثتو الذى الرائع عممو أنتج الذى أفالطوف مثؿ بواحد مفكرنا يذكرنا وىنا الفالسفة،

 ،(العدالػة) ىػو واخػد مصػطمح ؿلتحميػ بػارزة عقميػة محاولػة األصػؿ فػى ىػو واعتػزت، طويمة، قروف
 .تحميالت مف عنو تفرع وما

 

 : التحميؿ معنى
 المعنػى نفػس ىػو عػادة بيػا المقصػود فػإف الفمسػفى، السػياؽ فػى( تحميػؿ) كممة تجئ عندما

 الفػؾ المغػة فػى تعنػى فيػى الجاريػة، الحػديث لغػة فى المعتاد استعماليا عند الذىف إلى يتبادر الذى
 أو مركػػب ىػػو مػػا كػػؿ فػػؾ بمعنػػى وذلػػؾ ،(فانحمػػت) فتحيػػا أى العقػػدة، (حمػػؿ – حػػؿّ ) فيقػػاؿ والفػتح،
 .شاممة وحدة فى الصغيرة أو المنفصمة الكؿ عناصر وتجميع ربط أى – أجزاء إلى كمى

 تعنػى التػى عامػة بصػفة الكممػة ليػذه الفمسػفة فػى نجػده الػذى المعنػى نفس يكوف ىذا ويكاد
 فػػى فكػػرة كػػاف سػػواء األوليػػة وحداتػػو أو عناصػػره إلػػى بالبحػػث نتناولػػو الػػذى الموضػػوع وتفتيػػت فػػؾ

 كػاف أيػا الحياة، وقائع مف واقعة أو المغة، جمؿ مف جممة أو المنطؽ، قضايا مف قضية أو الذىف،
 (.ٜ٘ ت،.د: اسالـ عزمى) التحميؿ ىذا وراء مف اإلنساف إليو يسعى الذى الغرض

 يكػػوف قػػد فيػػو نحممػػو، الػػذى ركػػبالم أو الموضػػوع لطبيعػػة اتبًعػػ يختمػػؼ فالتحميػػؿ ثػػـ، ومػػف
 أو تعريفنػا مثػؿ عقميػا يكػوف وقػد الكيميػائى، التحميػؿ مثؿ ،اماديً  نحممو الذى المركب كاف إذا ،اماديً 

 .معيف عقمى لمفيوـ أو ما لفكرة تحميمنا
 اسػػتنتاج أو المقومػػات اسػػتخراج ميمتػػو جعػػؿ إذا اتحميمًيػػ الفيمسػػوؼ يكػػوف ىػػذا ضػػوء وفػػى

 يكتػؼ لػـ إذا (تركيػب) وىػو ،(لغويػة عبارة) أو (اشيئً ) ىػذا كاف سواء لتحميمو، يتصدى مما النتائج
 الوجػود عػف اأحكاًمػ عنده مف يضيؼ ىو بؿ –لغوية عبارة أو كاف اشيئً  – يتناولو ما تفتيت بمجرد
 تمػؾ أف إلػى لينتيػى األوليػة عناصره إلى الفكر يحمؿ (ىيـو) مثؿ فيمسوؼ راح فإذا بعضو، أو كمو

 حسػًيا انطباًعػا باصػطالحو (فكػرة) معنى يكوف حيف أفكار، أو انطباعات إما ىى األولية العناصر



79 

 

 تحميمًيػا، فيمسػوفا بػذلؾ كػاف ونصػوعيا، وضػوحيا درجػة تتفػاوت صػورة الذىف فى وبقى مؤثره غاب
 ىنػاؾ إف أفالطػوف يقػوؿ كػأف الوجػود، بيػا يصػؼ عنده مف إيجابية بأحكاـ الفيمسوؼ تبرع إذا وأما
 جزئيػػة، أفػػراد قوامػػو والػذى فيػػو نعػػيش الػػذى الحسػى العػػالـ ىػػذا جانػػب إلػى أفكػػار قوامػػو اعقمًيػػ اعالًمػ
 (.ٗٔ ،ٜٛ٘ٔ: محمود نجيب زكى) تركيب فيمسوؼ كاف

 العقميػة والنزعة التركيب وأف ا،غالبً  ارتبطا قد التجريبية والنزعة التحميؿ أف مف الرغـ وعمى
 فالطبػائع) ا،تجريبًيػ التحميمػى الفيمسػوؼ يكوف أف الضرورى مف ليس أنو إل كذلؾ، اغالبً  ارتبطا قد

 ىػػى وليسػػت عقمػػى، لحػػدس موضػػوعات لكنيػػا تحميػػؿ، نتيجػػة ىػػى ديكػػارت بيػػا قػػاؿ التػػى (البسػػيطة
 ليبنتػػز بيػػا أخػػذ التػػى (الروحيػػة الوحػػدات) وكػػذلؾ الحػػواس، بيػػا تتػػأثر التػػى الحسػػية بالموضػػوعات

 مف ليس أنو وىو ا،أيضً  صحيح والعكس الحواس، تدركو مما ليست لكنيا تحميؿ، نتيجة أيضا ىى
 اإلنجميػػزى الفيمسػػوؼ ىػػو ىػػذا، يمثػػؿ مػػف وخيػػر ا،تحميمًيػػ التجريبػػى الفيمسػػوؼ يكػػوف أف الضػػرورى

 مػف يسػتقى تجريبػى فيمسػوؼ ىنػا فيػو ،(واأللوىيػة والزمػاف، المكاف،) كتابو فى (اسكندر صمويؿ)
 الفالسػػػػفة يقيميػػػػا التػػػػى باألنسػػػػاؽ اشػػػػبييً  افمسػػػػفيً  بنػػػػاء منيػػػػا ليبنػػػػى يسػػػػتقييا لكنػػػػو معارفػػػػو، الحػػػػواس
ذف العقميوف،  (.٘ٔ ،ٜٛ٘ٔ: محمود نجيب زكى) معا تركيبى تجريبى فيمسوؼ فيو وا 

 األمػػر ىػػذا نوضػػح ولكػػى التعريػػؼ، ىػػو التحميػػؿ أف الػػبعض لػػدى الػػذىف إلػػى يتبػػادر وربمػػا
 يسػػػمى ممػػػا الماىيػػػات أو بػػػائع،الط أو بالمفيومػػػات يتعمػػػؽ كػػػاف اقػػػديمً  التعريػػػؼ أف نؤكػػػد أف لبػػػد

 يتعمػػؽ مػا وىػػو،  (اإلسػػمى) بػالتعريؼ يسػػمى بمػا يؤمنػػوف التحميػؿ مناطقػػة لكػف ،(ئالشػػ) بػالتعريؼ
 (.ٜٗ ،ٜٔ٘ٔ: محمود نجيب زكى) فقط باأللفاظ

 يكػف لػـ ،المعػرؼ المفػظ فػى نعرفيػا نكػف لػـ جديػدة معمومػات بإضػافة التعريػؼ جاء ما فإذا
. فقػط يوضػحيا مػا بقدر معرفتنا إلى اشيئً  يضيؼ ل التحميؿ أف إذ ،ميالً تح الحالة ىذه فى التعريؼ

 يتضػػمنو لمػػا إظيػػار أو غػػامض ىػػو لمػػا توضػػيح بمثابػػة وكػػاف جديػػد بػػأى التعريػػؼ يػػأت لػػـ إذا أمػػا
 عرفػػت فػػإذا ا،واحػػدً  اشػػيئً  والتحميػػؿ ىػػو يكػػوف فإنػػو ،(خافيػػة عناصػػر مػػف المعرفػػة) العبػػارة أو المفػػظ
 بتحميػؿ قمػت قد أكوف فإننى ؽ،ٕ زواياه، ومجموع أضالع بثالث محاط توىمس سطح بأنو المثمث
 امثمثًػ السػطح مػف معينػة مسػاحة مػف تجعػؿ التى األساسية الصفات وحصرت ،األولى الكممة معنى
 أول يجػب فالمثمػث الكممػة، معنػى إلػى اجديػدً  اشػيئً  أضػؼ لػـ أننػى إل كػذلؾ، يكػوف ل بدونيا والتى
: اسػػالـ عزمػػى) ؽٕ زوايػػاه مجمػػوع وثالثػػا أضػػالع، بثالثػػة محػػاط اوثانًيػػ ا،يً مسػػتو  اسػػطحً  يكػػوف أف
 (.ٕٚ ت،.د

 ىػو المعاصػرة الفمسػفة فػى بالتحميؿ المقصود أف إلى نذىب أف نستطيع ل فنحف ذلؾ ومع
 وفضػؿ كاممػة، لعبػارة فيكػوف التحميػؿ أمػا حػدة، عمػى كػؿ لمحػدود، يكػوف فػالتعريؼ لأللفػاظ، تعريػؼ
 العبػػارة تحميػؿ إلػػى نمجػأ ا،مباشػػرً  اتعريفًػ مػػا حػد تعريػؼ يتعػػذر حينمػا أنػػو ىػو تعريػػؼال عمػى التحميػؿ
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– معنػى تسػاوييا أخػرى عبػارة كميػا بالعبػارة استبدلت ما فإذا تعريفو، المراد الحد ذلؾ فييا يرد التى
 .شرةمبا غير بطريقة الحد لذلؾ اتعريفً  قدـ مف بمثابة كنت -تعريفو المراد الحد عف استغنائيا مع

 عػػػف التعبيػػػر مػػػف انوًعػػػ أو الترجمػػػة، مػػػف انوًعػػػ تعػػػده كانػػػت التحميػػػؿ، عػػػف اليامػػػة الفكػػػرة أف والواقػػػع
 أكثرىػا صػورة إلػى اوضػوحً  أقؿ صورة مف ترجمة لكنيا ،Paraphrase أخرى بألفاظ نفسو المعنى
 (.ٗٚ ت،.د: اسالـ عزمى) وضوحا

– معناىػػا فػػى ليػػا مسػػاوية أخػػرى عبػػارة إلػػى عبػػارة تتػػرجـ أف بالتحميػػؿ المػػراد لػػيس أنػػو أى
 العبػارة تجػئ أف دَّ ُبػ ل بؿ -فقط أخرى لغة إلى أو األولى العبارة لغة نفس إلى الترجمة كانت سواء
 يكوف ل بيذا. األولى العبارة عمييا تنطوى التى لمعناصر اإبراز  أكثر لألولى تحميؿ ىى التى الثانية
 لألولػى مسػاوية الثانيػة العبػارة تجػئ أف يشػترط بػؿ ا،تسػاويي أخػرى إلػى عبػارة ترجمة مجرد التحميؿ

 .المعنى عناصر عرض وفى،  الوضوح فى زيادة ذلؾ إلى ومضافا معناىا، فى
 شػقيقة نػور) مثػؿ عبػارة حممػت قػد أكػوف أننى: التالى المثاؿ نسوؽ المسألة ىذه ولتوضيح     
 (ذكػػر وأكػػـر أنثػػى نػػور) أف فػػأقوؿ (شػػقيقة) كممػػة فػػى المضػػغوطة العناصػػر أبػػرز حينمػػا ،(أكػػـر

 تحمػػيالً  الثانيػػة العبػػارة أسػػمى ىنػػا فيػػا. انػػورً  أنسػػال المػػذاف األبػػواف ىمػػا أكػػـر أنسػػال المػػذاف والوالػػداف
 تسػاوييا أخػرى مكػاف عبػارة وضػع مجػرد األمػر كػاف ولو. لمثانية اًل يتحم األولى ليست لكف لألولى،
 العبػارة فػى الخبيئػة العناصػر بػإبراز الوضػوح فػى دةالزيػا بمقدار لمثانية تحميالً  األولى لكانت معنى،
 (.ٛٗٔ ،ٖٜ٘ٔ: محمود نجيب زكى) تحميميا المراد

 نجيػػب زكػػى الػػدكتور كتابػػات فػػى القػػارئ يالحظػػو الػػذى الشػػديد الوضػػوح مػػف الػػرغـ وعمػػى
 الماركسػػييف الكتػػاب أحػػد مػػف التجػػريح مػػف يسػػمـ تجعمػػو لػػـ المتعػػددة شػػروحو فػػإف ذلػػؾ ومػػع محمػػود،

 ممػػا النقػػد، فػػى الغمػػو فرصػػة لػػو يتػػيح بحيػػث زكػػى الػػدكتور كػػالـ ىػػذا أّوؿ حيػػث ،(يمتػػرىد أديػػب)
 نػػوفمبر المعاصػػر، الفكػػر التحميػػؿ، فػػى درس) بعنػػواف مقػػالً  يكتػػب أف إلػػى زكػػى الػػدكتور اضػػطر
 .الكاتب ىذا نقد تيافت وبياف التوضيح، مف لميزيد (ٜٙٙٔ

 باطػػؿ، ول حػػؽ ىنػػاؾ لػػيس: "زكػػى تورلمػػدك كػػالـ مػػف( أديػػب) اقتطعيػػا التػػى العبػػارة كانػػت
 ولػذلؾ الواقػع، عػالـ فػى شػئ عمػى تػدؿ ل (باطػؿ) كممػة وكػذلؾ ،(حػؽ) كممػة إف. رذيمة ول فضيمة
 عمػى أحممػو أو وألمسػو أراه بحيػث (حػؽ) اسمو معيف كائف ىناؾ ليس. إليو مرموز بغير رمز فيى
ذف: "السػػػابقة بػػػارةالع مػػػف اسػػػتنتج الػػػذى الناقػػػد، مقػػػاؿ دكتورنػػػا يوثػػػؽ ولػػػـ ،"كتفػػػى  الحػػػؽ فيسػػػتوى وا 

 وعمـ الخمقى، القانوف ويبقى فردية، األخالؽ وتصبح مدلوؿ، بال األلفاظ ىذه كانت طالما والباطؿ،
 والظػػروؼ المختمفػػة، الطبقػػات مصػػالح عػػف تعبػػر التػػى القػػيـ عػػف يكشػػؼ موضػػوعى كعمػػـ األخػػالؽ

 ".القيـ لنشأة الموضوعية
 أشػػياء، تسػػمى أسػػماء المغػػة فػػى ىنػػاؾ أف عمػػى أكيػػدالت يتضػػمف زكػػى الػػدكتور شػػرح وكػػاف

 ،(الشػػمس) حػػوؿ تػػدور (األرض) أف قمػػت فػػإذا األشػػياء، تمػػؾ بػػيف الكائنػػة العالقػػات تسػػمى وأخػػرى
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 كػػذلؾ لكننػػى ،(الشػػمس)و (األرض) وىمػػا شػػئ، إلػػى منيمػػا كػػؿ يشػػير اسػػماف القػػوؿ ىػػذا فػػى كػػاف
 كػػـ: سػػائؿ سػػألنى فمػو ،(حػػوؿ تػػدور) رةبعبػا فصػػورتيا الشػػيئيف ىػذيف بػػيف العالقػػة أصػور أف أردت
ذا. شػيئاف: أجبتػو عنو؟ الحديث بصدد أنت فيما ىناؾ اشيئً   عبػارة عميػو تػدؿ ومػاذا: فسػألنى عػاد وا 
نمػا ،(شػئ) عمػى تػدؿ ل إنيػا: أجبتػو ؟(حوؿ تدور)  الشػيئيف بػيف الرابطػة العالقػة عمػى دالػة ىػى وا 

 .واألرض الشمس: إلييما المشار
 ىػذه نتائجػو، ليستنتج صاحبنا نقد فى وردت التى النقطة مف خطوة بنايقر  آخر مثؿ وىناؾ

 أطمقػا اسميف نجد ىنا فيا ،(حؽ) قوؿ ىو (النيؿ شاطئ) عمى تقع (القاىرة) بأف القوؿ أف: العبارة
 فتصػػورىا الشػػيئيف ىػػذيف بػػيف الرابطػػة العالقػػة وأمػػا ،(النيػػؿ شػػاطئ)و (القػػاىرة) ىمػػا شػػيئيف، عمػػى
 ونعنػى وىامػة، خطيػرة كممػة وىػى العبػارة، آخػر فػى وردت التػى الكممػة عػف إذف فمػاذا ،(عمى تقع)

 الحديث بصدد نحف الذى الموقؼ فى شيئا الكممة ىذه تسمى ىؿ: سائؿ سأؿ فمو ،(حؽ) كممة بيا
 (القػػػاىرة) بػػػيف العالقػػػة تسػػػمى إذف ىػػػى فيػػػؿ شػػػيئا، تسػػػمى ل ألنيػػػا بػػػالنفى، اإلجابػػػة تكػػػوف عنػػػو؟

 (الػواقعى الموقػؼ)و جيػة، مػف (المغويػة العبػارة) بػيف عالقػة تصػور إنيػا ،كال ؟ ،(النيؿ شاطئ)و
 كػػاف فػػإذا الطبيعػػة، تمػػؾ بيػػا تصػػور ولغػػة الخػػارج، فػػى يػػافطبيع جناحػػاف فينػػاؾ. أخػػرى جيػػة مػػف

ذا ،(حػػؽ) أنػػو قمنػػا ا،أميًنػػ التصػػوير  (حػػؽ) فكممتػػا ذلػػؾ وعمػػى ،(باطػػؿ) إنػػو قمنػػا أمػػيف غيػػر كػػاف وا 
 .اختالؼ أو تطابؽ مف الخارجى لمواقع المغوى تصويرنا فى يكوف ما تعنياف (باطؿ)و

 الواقػع عػالـ فػى شػئ ىنػاؾ يكػف لػـ إذا باطػؿ، ول حػؽ ل أف ىػذا معنػى فمػيس ذلؾ، وعمى
 الفعميػة، بػالمواقؼ األقواؿ نقارف حيف رناابأبص نراىما ىناؾ ىما بؿ باطؿ، اسمو وآخر حؽ، اسمو
ف ،(احقً ) ذلؾ كاف اتطابقً  فإذا  (. باطالً ) كاف يتطابقا لـ وا 

 إسالـ عزمى) ليا عرض التحميؿ معنى عف ميمة رؤية (مور) الكبير التحميمية ولفيمسوؼ
 :(ٜٖٕ: ت.د
 المشػػترؾ، والفيػػـ الجديػػدة، الواقعيػػة: ىػػى أساسػػية موضػػوعات بثالثػػة مػػور عنػػد التحميػػؿ يتعمػػؽ -ٔ

 :العادية والمغة
 لمفمسػػفة بػػديالً  بوصػػفيا (الجديػػدة الواقعيػػة) بالفمسػػفة األخػػذ مقػػدما يفتػػرض عنػػده فالتحميػػؿ  - أ

 .وفندىا رفضيا التى المثالية
 .الجديدة الواقعية الفمسفة إلقامة كأساس ،(المشترؾ الفيـ) فكرة عمى والعتماد  - ب
 والمفػاىيـ التصػورات عػف صػادقا تعبيػرا المعبػرة المغػة ىػى بوصفيا العادية المغة واستخداـ  - ت

 ىػػو –صػػورة أبسػػط فػػى– عنػػده التحميػػؿ يكػػوف وىكػػذا. رؾالمشػػت بػػالفيـ إلييػػا نتوصػػؿ التػػى
ف اليومية، المغة إلى والعمـ الفمسفة لغة رد محاولة  التحميػؿ مف األساسى الغرض يكف لـ وا 
 .والمفاىيـ التصورات بؿ المغة، تحميؿ ىو عنده
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 فعػ الكشؼ بغرض يتبع منيج عنده فيو بالتوضيح، الرتباط أشد يرتبط مور عند التحميؿ إف -ٕ
 زيفيػا، لنػا لتبػيف -عناصػرىا أوضػخنا أى – حممناىػا لػو التػى الفمسػفية، المشػكالت مػف كثيػر حقيقة
. عنػػو يحيػػد ل مبػػدأ" وكػػذا؟ كػػذا قولنػػا مػػف نقصػػده الػػذى مػػا: "التػػالى السػػؤاؿ مػػف مػػور اتخػػذ فقػػد ولػػذا
 إزالػة ىفػ ادائًمػ يػتمخص مػور مػنيج أف بقوليػا المبدأ، بيذا مور تمسؾ Stebbing (ستبنج) وتؤكد

 حػيف معػو ليػا مقابمػة أوؿ فػى ليػا انبػرى كيػؼ وتػروى باسػتمرار، التوضػيح إلػى والتجػاه الغموض،
 كػاف ولعمػو ،"الكػالـ؟ بيػذا تعنػيف ماذا" بقولو ،ٜٚٔٔ عاـ (األرسطية الجمعية) فى بحثا تقرأ كانت
 الػدائـ رهإصػرا) مػور عنػو يػروى الػذى J. McTaggart (ماكتجػارت جػوف) بأسػتاذه ىػذا فى متأثرا
 محػػدد دقيػػؽ معنػػى إلػػى التوصػػؿ محاولتػػو فػػى يتمثػػؿ كػػاف الػػذى اإلصػػرار ذلػػؾ الوضػػوح، عمػػى

 (.ادائمً  ىذا؟ معنى ما: التالى السؤاؿ وضع وفى الفمسفية، لمتعبيرات
 جديػدة معرفػة معرفتنػا إلػى يضػيؼ ل بالتػالى فإنػو التوضػيح، ىػو مػور عند التحميؿ أف وطالما -ٖ

 حقػائؽ عػف اكشػفً  يكػوف ل لكنػو. (المشترؾ الفيـ بواسطة نعرفو ما أى) الفعؿب نعرفو كنا ما بقدر
 عباراتنػػا منيػػا تتكػػوف التػػى العناصػػر إلظيػػار لممعرفػػة توضػػيح فالتحميػػؿ قبػػؿ، مػػف نعرفيػػا نكػػف لػػـ

 .تتفؽ ل أو المشترؾ والفيـ تفؽ كانت إذا ما وبياف وألفاظنا،
 عنػده التحميػؿ بػأف القػوؿ لػيمكف حتػى التعريػؼ، اـباسػتخد مػور، عند التوضيح يكوف ما اوغالبً  -ٗ

 .التعريؼ مف نوع ىو أو بالتعريؼ، يرتبط
 أو األلفػػػػاظ عمػػػػى ولػػػػيس والمفػػػػاىيـ، األفكػػػػار أو التصػػػػورات عمػػػػى ينصػػػػب فالتحميػػػػؿ وبالتػػػػالى -٘

 تحميػػؿ ىػػو إنمػػا والعبػػارات األلفػػاظ تحميػػؿ ىػػو لػػيس مػػور عنػػد األساسػػى فاليػػدؼ المغويػػة، العبػػارات
 أو األلفػػاظ إلػػى منصػػرؼ التوضػػيح أو التعريػػؼ أف ذلػػؾ مػػف يفيػػـ أل عمػػى القضػػايا، أو اتلمتصػػور 
 .والقضايا التصورات إلى ينصرؼ ما بقدر ذاتيا، العبارات

 فمػػػػيس الترجمػػػػة، ىػػػػو مػػػػور عنػػػػد -اتعريفًػػػػ بوصػػػػفو – التحميػػػػؿ يصػػػػبح أف يعنػػػػى ل ىػػػػذا أف إل -ٙ
 المعنػػى فػػى ليػػا مسػػاوية أخػػرى محػػؿ عبػػارة أو ،كممػػة مكػػاف كممػػة وضػػع عنػػده، بالتحميػػؿ المقصػػود

 تػأتى بحيػث األولػى، العبػارة مػف معناىػا فػى اوضػوحً  أكثػر الثانيػة العبػارة تكػوف وأف دَّ ُبػ ل بػؿ فقط،
 (. ٕٔٗ: ت.د إسالـ، عزمى) لمثانية تحميالً  األولى تكوف ل بينما لألولى، تحميالً  الثانية

 المغػة ألفػاظ إف (.الفمسػفى التحميػؿ)و (المنطقػى يػؿالتحم) بػيف ىنا التفرقة مف دَّ بُ  ل وىكذا
 وىػػذا كتػػاب فيػػذا األشػػياء، بيػػا تسػػمى التػػى األلفػػاظ فيػػى األسػػماء فأمػػا وعالقػػات، أسػػماء نوعػػاف،
ذف قمـ، وىذا معمـ،  فألفػاظ العالقات وأما. ألشياء أسماء( قمـ)و (معمـ)و (كتاب) الثالثة فاأللفاظ وا 

نمػػا ( األشػػيا) عػػالـ فػػى اشػػيئً  تسػػمى ل  تمػػؾ إلػػى تضػػيؼ أف دوف واحػػد بنػػاء فػػى األجػػزاء تػػربط وا 
 إل األشػياء عػالـ فػى يكػوف ل" والتالميػذ السػبورة بػيف المػدرس أف" أقوؿ فحيف جديًدا، جزًءا األجزاء
 عمميمػا وكػؿ ا،شػيئً  تسػمياف فػال ،(و) وكممػة (بيف) كممػة أما (.تالميذ)و (سبورة)و (مدرس) ثالثة
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 صػػورة األجػػزاء المرتبطػػة العبػػارة تجػػئ حتػػى واحػػد لغػػوى بنػػاء فػػى األخػػرى ثالثػػةال األجػػزاء تربطػػا أف
 (.٘٘ٔ ،ٖٜ٘ٔ: محمود نجيب زكى) (عالقاتيا)و( بأشيائيا) الخارجية الواقعة تعكس

 (كػػؿ) مثػػؿ (اشػػيئً ) تسػػمى ل التػػى األلفػػاظ ىػػذه فػػى البحػػث ىػػى الرئيسػػية المنطػػؽ وميمػػة
 يبحػث فإنمػا( العالقيػة) األلفػاظ ىػذه فػى يبحػث حػيف نػوأل الػخ؛. (إذف. إذا) ،(أو. إمػا)و (بعض)و
 فػػإذا الصػػورى، اإلطػػار ذلػػؾ تمػػأل التػػى (المػػادة) عػػف النظػػر بغػػض لمعبػػارة، الصػػورية التركيبػػة فػػى

 التحميػػؿ كػػاف أجزائػػو، بػػيف عالقػػات مػػف يحتويػػو مػػا إلخػػراج بالتحميػػؿ الصػػورى التركيػػب ىػػذا تناولػػت
 .امنطقيً 

 تحميػػؿ ىػػو إنمػػا (منطقػػا) ذلػػؾ فمػػيس والتحميػػؿ، بالتحديػػد (يا األشػػ) أسػػماء تناولػػت إذا أمػػا
 فػال ذلػؾ، شػابو ومػا الخبػرة أو الزمػاف أو المكػاف فكػرة أو العػدد فكػرة –مػثالً – حممػت فػإذا ،(فمسفى)

 بحػػث مجػػاؿ فػػى أكػػوف بػػؿ بحػػت، صػػورى المنطػػؽ ألف؛  المنطقػػى البحػػث مجػػاؿ فػػى عندئػػذ أكػػوف
 (.ٙ٘ٔ ،ٖٜ٘ٔ: محمود نجيب زكى) الفمسفى بالتحميؿ يسمى الذى ىو آخر،

 مجرد ىى حيث مف ل لمفمسفة، األساسى العمؿ ىو المغة تحميؿ يعتبروف التحميؿ وفالسفة
ل- ألفاظ  أفكػار مػف إليػو تشػير مػا حيػث مػف بػؿ وفقيائيػا، المغػة بعممػاء اخاصً  الميداف ذلؾ كاف وا 

 ىػى إنمػا العممػاء، وظيفة فى ؿتتدخ أف دوف خاصة، بصفة بالعموـ المتعمقة تمؾ وخاصة –ومعرفة
 لمضػرب تتعرض أف دوف غوامضيا توضيح بقصد عامة بصفة المغة وقضايا قضاياىـ، تحمؿ فقط
 (.ٚٙ ت،.د: اسالـ عزمى) الغيب مجاىؿ فى

: اسػالـ عزمػى) التحميػؿ لمعنػى بالنسػبة أساسية اتجاىات ثالث نتبيف أف يمكننا ىذا وعمى
 :(ٚٙ ت،.د
 ىػػو كمػػا وراءىػػا؛ الكػػامف المبػػدأ لمعرفػػة الجزئيػػة تطبيقاتيػػا طريػػؽ عػػف لفكػػرةا أو المفيػػوـ تحميػػؿ -ٔ

 .أرسطو أخالؽ وفى ،أفالطوف محاورات وفى،  سقراط عند الدياليكتيكى المنيج فى واضح
 تحميػػؿ وكػػذلؾ األوليػػة، والعناصػػر البسػػائط مػػف مجموعػػة إلػػى وردىػػا اإلنسػػانية المعرفػػة تحميػػؿ -ٕ

 .وليبنتز وىيوـ ولوؾ ديكارت مف ؿك عند الحاؿ ىو كما الوجود
 فالسػػفة عنػػد الحػػاؿ ىػػو كمػػا –المغػػة أى– اإلنسػػانية المعرفػػة فييػػا تصػػب التػػى اإلطػػارات تحميػػؿ -ٖ

 .وكارناب فينا وجماعة فتجنشتيف وعند ،ورسؿ مور مثؿ كمبردج
 النص ىذا مف ذلؾ عمى ونستدؿ ،(امنيجً ) باعتباره يستخدمونو التحميؿ فالسفة مف وكثير

 (.ٖٛٗ ،ٜٙٛٔ: ميراف محمد) (الخارجى بالعالـ معرفتنا) محاضرتو مف رسؿ رتراندلب
 أقػػػدـ مػػػف مشػػػكمة عمػػػى لمتحميػػػؿ المنطقػػػى المػػػنيج تطبيػػػؽ المحاضػػػرة ىػػػذه فػػػى أريػػػد إننػػػى

 ل المشػػكمة ىػػذه فػػى ألقولػػو لػػدى مػػا إف. الخػػارجى بالعػػالـ معرفتنػػا مشػػكمة أعنػػى الفمسػػفة، مشػػكالت
 التػى المسػائؿ تحميػؿ ىػو إليػو أىدؼ ما بؿ ودوجماطيقى، محدد نوع فم إجابة يكوف أف إلى يصؿ

 فييػػا ننشػػد أف يمكػػف التػػى التجاىػػات إيضػػاح مػػع المسػػائؿ، ىػػذه وصػػياغة المشػػكمة، ىػػذه تتضػػمنيا
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 فػػى يقػػاؿ أف يمكػػف مػػا فػػإف اآلف، حتػػى محػػدد حػػؿ ىنػػاؾ لػػيس أف مػػف الػػرغـ عمػػى ولكػػف،. الػػدليؿ
 فػى لػيس منػو، دَّ ُبػ ل أمػر وىػذا المشػكمة، عمػى اتماًمػ اجديػدً  اءً ضػو  يمقػى أنػو لػى يبدو الراىف الوقت
 مشػكمتنا أجػزاء مػف جػزء بػأى المتعمقػة التمييديػة مسػائمنا فػى أيضػا بػؿ فحسػب، اإلجابة عف البحث
 .منيا التثبيت نستطيع قد إجابة لو تكوف أف يمكف

 وقاطعػػة محػػددة إجابػػة لنػػا يقػػدـ ل قػػد التحميػػؿ مػػنيج بػػأف الػػنص ىػػذا مػػف نخػػرج أف ويمكػػف
 أمػر وىػذا عمييػا، اتمامً  جديد ضوء إلقاء بغرض المشكمة ىذه (يحمؿ) إنو بؿ المشكالت، ىذه لمثؿ

 : فيلسبب ضرورى
  المطموبة، اإلجابة عف البحث لمحاولة( أ)
 ييػدؼ ىػذا التحميػؿ وكػأف. صػحتو إثبػات يمكػف حػالً  ليػا تجػد أف يمكػف التػى األجزاء ولمعرفة( ب)

 نجػد ول ،حػالً  لبعضيا نجد أف يمكف صغيرة فرعية مشكالت إلى وتقسيميا المشكمة أجزاء فرز إلى
 .حالً  اآلخر لبعضيا

 (ٜٙ ت،.د: اسػػالـ عزمػػى) (والمنطػػؽ والصػػدؽ المغػػة) كتابػػو فػػى Ayer، A آيػػر ويػػذىب
 التحميمػى الحكػـ بػأف فيقػوؿ كػانط، بفمسػفة ذلػؾ عمػى امستشػيدً  التوضػيح ىػو التحميػؿ معنػى أف إلى
 اخبيًئػ اشػيئً  كػاف لػو كمػا ،مػثالً  (أ) بالموضوع متعمقا (ب) فيو المحموؿ يكوف الذى الحكـ وى عنده

 الػػذى الحكػػـ ىػػو لػػو بالنسػػبة (التركيبػػى) التػػأليفى الحكػػـ بينمػػا ،(أ) الموضػػوع عػػف امفيومًنػػ امتضػػمنً 
 ياإضػػاف ارتباطػػا بػػو ارتباطػػو مػػف الػػرغـ عمػػى،  (أ) الموضػػوع عػػف اخارًجػػ( ب) المحمػػوؿ فيػػو يكػػوف

 ل التحميميػة األحكػاـ أف بقولػو( الخػالص العقػؿ نقػد) كتابػو فػى كػانط عنػو عبػر مػا وىػذا ،(اعالقًيػ)
 تمػػػؾ إلػػػى وتػػػرده فقػػػط تحممػػػو ىػػػى إنمػػػا المحمػػػوؿ، بػػػذكر الموضػػػوع عػػػف مفيومنػػػا إلػػػى اشػػػيئً  تضػػػيؼ
 ضػيؼي بينمػا فيػو، موجػودة أنيػا واضػح غيػر بشػكؿ اعتقػدنا طالمػا والتى منيا، يتكوف التى األفكار
 متضػمنة تكػف لػـ جديػدة اأفكػارً  –التركيبية األحكاـ حالة فى – الموضوع عف مفيومنا إلى المحموؿ

 .تحميؿ أى عنو يكشؼ أف يمكف ول حاؿ بأى فيو
 غيػػر أو غامضػػة بطريقػػة قبػػؿ مػػف نعرفػػو كنػػا لمػػا توضػػيح التحميػػؿ أف ببسػػاطة يعنػػى وىػػذا

 المػػألوؼ المعنػػى مػػف ذلػػؾ ويبػػدو والتوضػػيح، يػؿالتحم بػػيف العالقػػة نتبػػيف أف يمكننػػا وىكػػذا. واضػحة
 .بالبحث نتناولة الذى لمموضوع وتفتيت فؾ ىو حيث مف تحميؿ لكممة اأيضً 

 :(ٕٖ٘-ٖٔ٘ ،ٜٙٛٔ: ميراف محمد) ثالثة خطوات إلى التحميؿ منيج ميراف ويقسـ
 كػػاف لػػو ألنػػو ا،مركًبػػ تحميمػػو المػػراد الشػػئ يكػػوف حػػيف إل لمتحميػػؿ معنػػى ل إذا بالمركػػب، البػػدء -ٔ

 ألى اموضػػوعً  بحػػاؿ يكػػوف فمػػف أبسػػط، ىػػو مػػا إلػػى لتحميمػػو وسػػيمة معػػو نممػػؾ ل وجػػو عمػػى ابسػػيطً 
 .المركبات فى إل مجال لو يجد ل فالتحميؿ تحميؿ،

 حػػػؿ عمميػػػة أنيػػػا ىػػو التحميػػػؿ عمميػػػة كػػػؿ مػػف المفيػػػوـ يكػػػوف فقػػػد عناصػػره، إلػػػى المركػػػب حػػؿ -ٕ
 ونكػوف ،(بسػيطة) األجزاء أو العناصر ىذه أف المفروض مفو . عنصرىا أو أجزائيا إلى المركبات



85 

 

 الميتافيزيقيػػة الناحيػػة مػػف تعتبػػر أنيػػا كمػػا بيػػا، مباشػػرة معرفػػة عمػػى –البسػػتمولوجية الناحيػػة مػػف–
 لممػػادة رسػػؿ تحميػػؿ ذلػػؾ عمػػى األمثمػػة أوضػػح مػػف ولعػػؿ. المركبػػة األشػػياء لتمػػؾ القصػػوى المكونػػات
 إظيػػػػار مػػػع البسػػػيطة عناصػػػرىما إلػػػى المػػػركبيف ىػػػذيف يحيػػػؿ إنمػػػا ىػػػذا تحميمػػػو فػػػى فيػػػو والعقػػػؿ،

 تمػػػؾ أنيػػػا عمػػػى –مػػػثالً – (األحػػػداث) فظيػػػرت بينيػػػا، الكائنػػػة والعالقػػػات العناصػػػر ىػػػذه خصػػػائص
 .والذىنى المادى العالـ مف لكؿ القصوى المكونات تشكؿ التى البسيطة العناصر

 ولػدى عامة التحميؿ فمسفة فى ىاـ ألمبد تطبيؽ التطابؽ وىذا وعناصره، المركب بيف المطابقة -ٖ
 مػا ىناؾ فميس األشياء، مف نوعيف بيف تطابؽ ىناؾ ماداـ ألنو القتصاد، مبدأ وىو خاصة، رسؿ
 ألنيػا عنػو نبحػث مػا ىػى العناصػر كانػت ولمػا. أحػدىما بتقريػر نكتفػى بؿ ا،معً  تقريرىما إلى يدعو
 التػػى اليقينيػػة األوليػػات ىػػى ألنيػػا عنػػو نبحػػث مػػا ىػػى العناصػػر كانػػت التػػى اليقينيػػة األوليػػات ىػػى

 تمػػػؾ بتقريػػػر نكتفػػػى أف لبػػػد فإننػػػا بػػػو، بػػػدأنا الػػػذى المركػػػب ولػػػيس مباشػػػرة بيػػػا معرفػػػة عمػػػى نكػػػوف
 .المركب ىذا دوف العناصر

 الفمسػػػفة مالمػػػح مػػػف ميمػػػا امممًحػػػ تركيبػػػى ىػػػو ومػػػا تحميمػػػى ىػػػو ل مػػػا بػػػيف التمييػػػز ويعػػػد
 ترتبط ل الذى الرئيسى المممح إنو قمنا إذا الصواب نجانب ل وليذا منيا، كبير جانب فى التحميمية

 الفمسػػفة بػػأف القػػوؿ المالمػػح ىػػذه قبيػػؿ ومػػف ا،أيًضػػ عنيػػا وتنػػتج بػػؿ فحسػػب، األخػػرى المالمػػح بػػو
 القػرف وسػتينيات خمسػينيات منػذ تعػرض قػد التمييز ىذا أف بيد لغو، الميتافيزيقا بأف والقوؿ عممية،
 (وايػػت مػػورتف)و (كػػوليف) كتابػػات فػػى اومنيجًيػػ اأساسػػيً  اظيػػورً  ظيػػرت عنيفػػة، لنتقػػادات العشػػريف

 عمييا يقوـ التى األساسية األفكار وضوح عدـ عمى النتقادات ىذه وارتكزت ،(جودماف نيمسوف)و
 . الدللية والقواعد التناقض وعدـ والتعريؼ والترادؼ المعنى مثؿ التمييز

 وحسب وعقيمة، دائرية أنيا يظير األفكار ذهى خالؿ مف التمييز توضيح أف ذلؾ عمى زد
 لمفمسػفة الحصػيف الحصػف عػف التخمى إلى بصاحبيا ألفضت صحت لو أنيا اخطرً  النتقادات ىذه

 إذف عجب فال الخصوص، وجو عمى المنطقية الوضعية ومدرسة عامة، بصفة المعاصرة التحميمية
 سػد أو تػارة، عمييػا يقػوـ التػى الدراسػات مػف ينقطػع لػـ سػيالً  المعارضػة مػف النتقادات ىذه نجد أف

 .أخرى تارة عميو العتراضات تفنيد أو أخرى، تارة تعيبو التى التى النقائص
 إلػػػى والسػػػعى التمييػػػز ىػػػذا عػػػف بالػػػدفاع الىتمػػػاـ توضػػػح أساسػػػية اعتبػػػارات ثػػػالث وىنػػػاؾ

 :(٘ٗ: ٜٜ٘ٔ إسماعيؿ، صالح) وىى أفكاره توضيح
، ليبنتػػػز، كتابػػػات عميػػػو تعتمػػػد إذ ثػػػرى، فمسػػػفى إرث عمػػػى التمييػػػز ىػػػذا يسػػػتند -ٔ  وكػػػانط، وىيػػػـو

 .اراسخً  ااعتمادً  وفيتجنشتايف
 العمميػوف التجريبيوف وينظر المعاصرة، اإلبستمولوجية الدراسات فى محورى بدور التمييز يقوـ -ٕ

 .عنيا الستغناء إلى سبيؿ ل أساسية أداة بوصفو التمييز ىذا إلى الخصوص وجو عمى
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 اجانًبػػ ييػػدد خطػػرا تمثػػؿ ىكػػذا أساسػػية أداة ىػػو حيػػث مػػف التمييػػز، ىػػذا حػػوؿ الشػػكوؾ إثػػارة إف -ٖ
 .التحميمية الفمسفة مف اكبيرً 

نما عصرنا، وليد ليس التركيبى -التحميمى التمييز أف عمى  الماضى، فى بجذوره يضرب وا 
 أف نجػد فإننػا تركيبيػة،وال التحميميػة األحكاـ بيف التمييز وضع مف أوؿ ىو كانط اف مف الرغـ فعمى

 فػى تتفؽ صيغ فى التمييز ىذا عمييا يدور التى المحورية الفكرة وضعوا قد عميو السابقيف الفالسفة
، وليبنتػػػز، لػػػوؾ، الفالسػػػفة ىػػػؤلء ومػػػف معناىػػػا،  كػػػانط، إلػػػى باإلضػػػافة كتابػػػاتيـ، وتشػػػكؿ ، وىيػػػـو
 .المنطقية نتائجو أبعد إلى بو مضىوت عميو لتبنى المعاصرة التحميمية الفمسفة جاءت الذى األساس

 

 : الميتافيزيقا دحض  
 التقػػدير حيػػث مػػف – وضػػعو وقػػد ،(األولػػى الفمسػػفة) أسػػماه كتابػػا وضػػع قػػد أرسػػطو كػػاف

، ىػػـر قمػػة فػػى –واألىميػػة : كػػـر يوسػػؼ) العمميػػة العمػػوـ مػػف أعمػػى النظريػػة العمػػوـ أف فعنػػده العمػػـو
 :اعتبارات لعدة وذلؾ ،(ٓٚٔ ،ٜٙٗٔ

 ألف فقػػط، بػػالواقع العمػػـ مػػف أعمػػى (الفمسػػفة موضػػوع وىػػو) وبػػالكمى بالعمػػة العمػػـ أف ،أولً 
 .العموـ مراتب فتتفاوت يتفاوت والكمى الكمى، تحت المندرجة الجزئيات جميع بالقوة يعمـ صاحبو

 . بالعمة العمـ بتفاوت اأيضً  القدرة ىذه وتتفاوت التعميـ، عمى أقدر العمة يعمـ الذى أف ،اثانيً 
 ىػو العجب فإف كانت، أية لمنفعة ل لذاتو العمـ طمب فى اتحققً  أكثر العمـ معنى أف ،اثً ثال

 الجػزء فػى اتحققًػ أكثر الخاصية وىذه العمـ، طمب إلى أى الجيؿ، مف اليرب إلى الناس يدفع الذى
 .عجب كؿ يبطؿ الذى ىو فإنو الفمسفة، مف النظرى

 وجػود، ىػو بمػا الوجػود يدرس عمـ وىى بارات،العت لنفس( الحكمة) النظرية العموـ وأعمى
 ىذا محمولت فى ويبحث الوجود مف اجزءً  منيا كؿ يقتطع العموـ سائر بينما الجوىرية، ومحمولتو

 .فقط الجزء
 جميػػػػػع تعػػػػػـ التػػػػػى الكميػػػػػة المبػػػػػادئ فػػػػػى النظػػػػػر موضػػػػػوعو ألف ؛األولػػػػػى الفمسػػػػػفة ويسػػػػػمى

 .(الثانية الفمسفة) يسمى الطبيعى العمـ بينما (.ٔٚٔ ،ٜٙٗٔ: كـر يوسؼ) الموجودات
ذا  بعد ما) بعنواف عرؼ أنو إل،  (األولى الفمسفة) بعنواف وضعو قد أرسطو كتاب كاف وا 

 الروديسػى أنػدرونقوس ىػو وضعيا الذى إف بؿ ،أرسطو وضع مف التسمية ىذه تكف فمـ ،(الطبيعة
 أسػػباب إلػػى يرجػػع ل التسػػمية ىػػذه فػػى األصػػؿ أف فػػى شػػؾ مػػف ولػػيس. (ـ. ؽ ٓٙ سػػنة حػػوالى)

 عبػػػد) الطبيعيػػػات بعػػػد جػػػاء قػػػد المجموعػػػة ىػػػذه ترتيػػػب أف وىػػػى خارجيػػػة، أسػػػباب إلػػػى بػػػؿ باطنػػػة،
 (.٘ٗ ،ٜٓٛٔ: بدوى الرحمف

 ميتافيزيقا، (الطبيعة بعد ما) يسمى أصبح ما أو األولى الفمسفة أف أرسطو يرى ىذا وعمى
 مػف فيػو يتمثػؿ عمػا النظػر بغػض ودالوجػ أو الخػالص، الوجػود أى وجػود، ىػو بما الوجود تدرس إذ
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 امنطقيً  المفروض ىو أنو بمعنى ،(األوؿ العمـ) ىو (المجرد الوجود) أف يعنى ىذا فإف موجودات،
 ،أولً  الوجػػود صػػفة لػػو كانػػت إذا إل كػػاف مػػا اكائًنػػ شػػئ فػػى تبحػػث أف فيسػػتحيؿ آخػػر، عمػػـ أى فػػى
 العمػـ) ىو كذلؾ لكنو البحث، موضوع واضعيو عسانا ما كؿ عمى امنطقيُ  سابقة الصفة فيذه واذف

 الغايػػػة ىػػػو سػػػيكوف وبػػػذلؾ إليػػػو، ينتيػػػى بػػػؿ يبػػػدأ، ل العمػػػوـ دارس ألف لمػػػدارس، بالنسػػػبة (األخيػػػر
 األخػرى لمعمػوـ الػدارس أف نقػوؿ أف شئنا إذا ونستطيع رحمتو، فى الدارس نحوىا يتجو التى األخيرة

ذا األخير، العمـ ىذا لدراسة نفسو يعد مف بمثابة ىو  اعتبػار عمى (بالحكمة) سمى إذا عجب فال وا 
 .(ٖٚ ،ٖٜ٘ٔ: محمود نجيب زكى) إليو لموصوؿ جزئية وسيمة آخر عمـ كؿ أف

 حياتنػا يجتػاح الػذى العمػـ عصػر فػى - الحاجة وما: التساؤؿ عقود عدة منذ برز ىنا ومف
 الميتافيزيقا؟ إلى -المختمفة مجالت مف

ف – يتردد الذى السؤاؿ ىو ىذا  العظمػى الغالبيػة مؤلفػات فى الصيغة ىذه بنفس يكف ـل وا 
 .اعمومً  بالميتافيزيقا يعنوف الذى الحديث، العصر فالسفة مف

 إثارتػو؟ إلػى تػدفع التػى الضػرورة ىػى فمػا: التسػاؤؿ يثيػر تمػؾ وبصػورتو،  ذاتو فى والسؤاؿ
  ت؟بالذا العصر ىذا فى يثار ولماذا ؟أصالً  السؤاؿ ىذا لماذا: أخرى بعبارة أو

 كمػا العصػور، مػف غيػره عػف الحػديث العصػر ميػزي –فييػا شػؾ ل حقيقػة وىػذه – العمـ إف
 دوف – عصػػرنا ينفػػرد ذلػػؾ مػػع ولكػػف ا،أيًضػػ فيػػو شػػؾ ل اتمييػػزً  الوسػػطى العصػػور يميػػز الػػديف كػػاف
 إلػػػػى الحاجػػػة ومػػػػا: السػػػؤاؿ يوضػػػػع لػػػـ الوسػػػػطى العصػػػور فػػػػى فممػػػاذا؟ السػػػػؤاؿ، ىػػػذا بإثػػػػارة -تمػػػؾ

 يمكػف كيػؼ: التػالى الرئيسػى السػؤاؿ منػو بػدل وضع بؿ الديف؟ عصر العصر، ىذا فى الميتافيزيقا
  والديف؟ -الميتافيزيقا أو – الفمسفة بيف التوفيؽ

 قيػػػػاـ إمكػػػػاف فػػػػى الشػػػػؾ يتضػػػػمف األوؿ فالسػػػػؤاؿ السػػػػؤاليف، بػػػػيف جػػػػوىرى اخػػػػتالؼ وثمػػػػة
 يقبػؿ ل بػو، امسػممً  اشػيئً  كانػت لػو كمػا الميتافيزيقا إلى فينظر الثانى، السؤاؿ أما جممة، الميتافيزيقا

 نقػوؿ. الوسطى العصور فى المفكريف غالبية اعتقاد يمثؿ الذى ىو األخير األمر ىذا وكاف. الشؾ
نمػػػا كػػػذلؾ، ىػػػى وبمػػػا ،ذاتيػػػا فػػػى ل الميتافيزيقػػا، فػػػى شػػػكت قػػػد مػػػنيـ فئػػػة ألف المفكػػػريف، غالبيػػة  وا 
 اتيارً  اعتراضاتيا تشكؿ ل قميمة فئة وىى قولوف،ي كانوا كما الشريعة، أو الديف، مع أقواليا لتعارض

 (.ٗٔ: ٜٚٙٔ فبراير رجب، محمود) الميتافيزيقا يناىض اعامً 
 يشػؾ اقويً  اتيارً  ىناؾ أف عمى فبيّ  لدليؿ السؤاؿ، ىذا بإثارة ينفرد عصرنا فكوف ىذا، وعمى

 لكػػؿ بتفسػػير تزويػػدنا عمػى وقدرتػػو العمػػـ بوحدانيػػة إيمانػا كػػذلؾ، ىػػى بمػػا الميتافيزيقػا قيػػاـ إمكػػاف فػى
 كثػػرة ىػػى فريػػدة، ظػػاىرة وحػػده العصػػر ىػػذا فػػى نجػػد ولػػذلؾ واألخيػػرة، األولػػى العمػػؿ وبمعرفػػة شػػئ،

 ىػو عمػا والسػؤاؿ الميتافيزيقػا؟ ما: عنواف صراحة تحمؿ والتى الفالسفة، كبار يكتبيا التى األبحاث
ل ا،وممتبًسػػ اغامًضػػ ؤؿالتسػػا موضػػع ماىيػػة عػػف السػػؤاؿ –الحقيقػػة فػػى – ىػػو األشػػياء مػػف شػػئ  وا 

 مػػػا: فالسػػػؤاؿ مزعزعػػػة، أو واىنػػػة التسػػػاؤؿ موضػػػوع ىػػػو ومػػػا اإلنسػػػاف بػػػيف العالقػػػة تصػػػبح عنػػػدما
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 تفػريج، إلػى بحاجػة أزمػة أو الحؿ، تنتظر مشكمة وكأنيا صارت الميتافزيقا أف يتضمف الميتافيزيقا؟
 عمػػى– اسػػائدً  الميتػػافيزيقى التأمػػؿ كػػاف فمقػػد العمػػـ، عصػػر العصػػر، ىػػذا قبػػؿ كػػذلؾ األمػػر كػػاف ومػػا
 قيػػػػاـ إمكػػػػاف فػػػػى صػػػػريح تسػػػػاؤؿ مػػػػا دوف الوسػػػػطى، العصػػػػور وفػػػػى اليونػػػػاف أيػػػػاـ -تمقػػػػائى نحػػػػو

 الميتافيزيقػػا وضػعت أف يحػدث لػـ لكػف أقواليػا، بعػػض فػى شػكوؾ ىنػاؾ كانػت صػحيح. الميتافيزيقػا
 . خمت التى العصور فى الشؾ، أو التساؤؿ موضع جممتيا فى

 :العبارات مف نوعيف بيف تفرقتيـ مف الميتافيزيقا عمى ىجوميـ فى التحميميوف وينطمؽ
 تفعػػؿ ل فيػػى عنػػو، تتحػػدث الػػذى الموضػػوع عػػف اجديػػدً  اشػػيئً  تقػػوؿ ل وىػػى التحميميػػة، العبػػارة -ٔ
 القائمػة الزاوية)– مػثالً  قمت فإذا كميا، أو بعضيا عناصره، إلى الموضوع ىذا تحمؿ أف سوى اشيئً 

 ؟،-درجػػة معنػػى ومػػا زاويػػة معنػػى مػػا – ذلػػؾ منػػؾ طمبػػت إذا –لػػى تشػػرح أف بعػػد ،(درجػػة تسػػعوف
 (درجػة تسعوف القائمة الزاوية أف) لى قمت حيف أنؾ سأجد (قائمة زاوية) لمعنى الشرح ذلؾ وبعد
( القائمػة الزاويػة) كممتػى معنػى قبػؿ مف أعرؼ أننى فرضنا إذا بجديد، تخبرنى الحقيقة فى تكف لـ

: محمػود نجيػب زكػى) تحميميػة عبػارة ىى أو حاصؿ، تحصيؿ جاءت ىذه عبارتؾ أف أى وحدىما،
ٜٖٔ٘، ٜٚ). 

 ىػػؿ لنػػرى التحميػػؿ مراجعػػة عمػػى اقائًمػػ العبػػارة تصػػديؽ يكػػوف العبػػارات مػػف النػػوع ىػػذا وفػػى
 عميو؟ خرج أـ األلفاظ معانى مف عميو اتفقنا ما وفؽ جاء
 ترجػع أف إل عميػؾ فمػا تكذيبو، أو تصديقو أردت إذا ا،جديدً  اخبرً  نقوؿ وفييا التركيبية، العبارة -ٕ
 فأنػت تفاحػات، خمػس الصػندوؽ فػى أف مػثالً  قمػت فػإذا عنػو، نقػوؿ مػا وبػيف بينػو لتقارف الواقع إلى
نما ،(صندوؽ) كممة معنى تقوؿ ل ىنا  عمػى يحتػوى أنػو ىػو ا،خبػرً  المعػروؼ معنػاه إلػى تضػيؼ وا 

 ل أنيػػا كمػػا األولػػى، الفئػػة إلػػى تنتمػػى ل يزيقػػاالميتاف قضػػايا أف التحميميػػوف ويؤكػػد تفاحػػات، خمػػس
 البحػػث دائػػرة عػػف يخػػرج أف ينبغػػى ثػػـ ومػػف فارغػػة، عبػػارات عباراتيػػا يجعػػؿ ممػػا الثانيػػة إلػػى تنتمػػى
 .الفمسفى

 ،ٖٜ٘ٔ: محمػود نجيػب زكػى) خطػوتيف عمى لمميتافيزيقا مياجمتيـ فى التحميميوف ويسير
ٜٛ): 
 اتحقيقًػ الحسػية بػالخبرة نحققػو ممػا أوليػة قضػايا إلػى ردىػا مكػفي القضػايا كؿ أف يبينوف أولً  فيـ -أ

 .امباشرً 
 .لعباراتيا المغوى التركيب منطؽ فى أخطاء نتيجة إل ىى إف الميتافيزيقا أف اثانيً  يبينوف ثـ -ب

 فػى يقػع أف يمكػف أو يقػع، ممػا جزئية حالة أو فرد شئ عف تحدثنا عبارة األولية، والقضية
 الكمب ىذا) قػولى لكف المعنى، بيذا أولية قضية ليس (أرجؿ أربعة لو الكمب) لىفقو  الخبرة، مجرى
 تتػألؼ خبرتػى بينما عامة، بصفة (الكالب) عف تحدثنى األولى ألف أولية، فقضية (أرجؿ أربعة ذو
 ...إلخ.وىذا. وىو الكمب، ىذا ىى جزئيات مف
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 حموليا قبؿ روحى عالـ فى موجودة كانت النفس أف ميتافيزيقى فيمسوؼ قاؿ فإذا ىنا ومف
 مجموعة إلى (تفككيا) أف استطعت إذا إل العبارة ىذه يقبؿ لف التحميمى الفيمسوؼ فإف الجسد، فى
خضػاعو إليػو اإلشػارة يمكػف بعينػو فػرد إلػى تشػير منيػا كؿ العبارات، مف  لمتحقػؽ الحسػية لمتجربػة وا 
 مػف حػذفيا الواجػب مػف كػاف العبػارة، ىػذه إلػى بالنسػبة مسػتحيالً  ىذه كاف ولما. يقوؿ ما صدؽ مف

 .فيو التفكير يستحؽ الذى المفيوـ الكالـ نطاؽ
 الفيمسػػوؼ محاولػػة ىػػو –التحميميػػوف يػػرى فيمػػا – الميتػػافيزيقييف عنػػد ىنػػا الخطػػأ مكمػػف إف

 القضػايا سػائر تػأتى بحيػث األحكػاـ مػف بحكػـ كمػو الكػوف عػف فييػا يقضػى قضػية يقػوؿ أف المثالى
 فيمسػوؼ إزاء التحميميػيف موقػؼ ولػيس مقػدماتيا، عػف تمػـز التػى المحتومة النتائجك ذلؾ بعد الفرعية
 عنػو يقػوؿ فمػثالً  سواه، بحكـ الحكـ ىذا لو يصححوا أف ىو واحد بحكـ كمو الكوف شأف فى يقضى
 قػػوؿ ىػػو الشػػامؿ القبيػػؿ ىػػذا مػػف حكػػـ كػػؿ أف ىػػو مػػوقفيـ بػػؿ مػػادة، ىػػو بػػؿ لػػو فيقولػػوف عقػػؿ، إنػػو
 وعوميػا شػموليا فػى قائمػة ىػى كمػا تحقيقيػا ألف ذلػؾ معنى، بغير أخرى بعبارة أو مضموف، بغير

 صػػرؼ، منطقػى ىنػػا السػتحالة مصػػدر إف بػؿ البشػػر، مسػتطاع فػػوؽ ألنيػا ل المحػػاؿ، مػف ضػرب
 فػى قائمػة ىػى كمػا ،الخارجيػة الحقيقػة عمػى –صػاحبو يػزعـ كما – ينصب العاـ الحكـ ىذا داـ فما

 ،خبراتنػػا فػػى تقػػع كمػػا،  الحقيقػػة ىػػذه ولكػػف الحقيقػػة، تمػػؾ إلػػى الرجػػوع مػػف دَّ ُبػػ فػػال الفعمػػى، الوجػػود
ذف أجزاء، مف كبيرة مجموعة  إلػى بػالرجوع خطػوة كػؿ فػى اكتفينػا إذا إل محػاؿ إلييػا الرجػوع فيذا وا 

 أف يجػب ،التحقيػؽ ممكػف الحكػـ يكػوف لكػى أنػو ذلػؾ ويعنػى. الكبرى المجموعة مف فقط واحد جزء
 (.ٖٕٔ ،ٜٛ٘ٔ: محمود نجيب زكى) الكوف جزئيات مف واحدة جزئية إلى فيو الحديث ينصرؼ

 السػػتعماؿ أف تػػوىـ قػػد فإنػػو ،"موجػػود فأنػػا إذف أفكػػر أنػػا" –مػػثالً  – قػػاؿ حػػيف ديكػػارت إف
 بوصػػفو الفكػػر عػػف يتحػػدث راح فقػػد ثػػـ ومػػف مػػا، نػػوع مػػف خاصػػية يمثػػؿ الكينونػػة لفعػػؿ الوجػػودى

 فقػػد ،"العػػدـ نعػػرؼ إننػػا" ىيػػدجر قػػاؿ عنػػدما وبالمثػػؿ ا،سػػيمً ج الفظًيػػ خطػػأ ارتكػػب وبػػذلؾ ،"اوجػػودً "
 فػػػى السػػػمب أو النفػػػى عمميػػػة إلػػػى إل تشػػػير ل الكممػػػة أف حػػػيف فػػػى كإسػػػـ، (العػػػدـ) لفػػػظ اسػػػتخدـ
 كقػػوليـ ىجينػػة باصػػطالحات الميتػػافيزيقييف الفالسػػفة كتػػب فػػى نمتقػػى مػػا اوكثيػػرً . المنطػػؽ مضػػمار

! معنػى كػؿ مػف اتماًمػ الفارغػة العبػارات مػف ذلػؾ إلػى مػا أو ،(الفكػر فكػر) أو (الوجػود وجود) مثالً 
 لػيس وأنػو ،(صػفة أو) محمػولً  لػيس الوجػود أف أولً  ألدرؾ قمػيال، الميتػافيزيقى الفيمسػوؼ تميػؿ ولو
 طػػوؿ) عػػف نتحػػدث أف إمكاننػػا فػػى كػػاف إذا إل الميػػـ نفسػػيا، عمػػى الصػػفة تمػػؾ يطبػػؽ أف حقػػو مػػف

 (.ٜٕٓ ،ٜٙٛٔ: يـإبراى زكريا) جرا وىمـ. (الطوؿ
 قضػايا لنا فتقدـ المحسوس، دائرة تجاوز تحاوؿ ألنيا مستحيمة الميتافيزيقا أف (آير) ويؤكد

 أيػة جػدوى عػدـ يسػتخمص آيػر أف والواقع. اتجريبيً  كذبيا أو صحتيا مف التحقؽ إلى سبيؿ ل زائفة
 تحػػدد التػى القاعػدة" صػػميـ مػف التجربػة حػػدود تتجػاوز معرفػة إلػػى الوصػوؿ ورائيػا مػػف يػراد محاولػة
 القاعػدة ىػذه مػع تػتالءـ ل –آيػر يقػوؿ فيمػا – الميتافيزيقا عبارات كانت ولما". لمغة الحرفية الدللة
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 وىنػا. معنػى كػؿ مػف اتمامً  فارغة تكوف أف دَّ بُ  ل العبارات ىذه فإف لمغة، الحرفية الدللة تحدد التى
 نقوؿ إننا فيقوؿ،  Verification التحقيؽ مبدأ ووى أل نظره فى لممعنى الوحيد بالمعيار آير يييب
 أف الشػخص ىػذا وسػع فػى يكػوف حينما ما، لشخص بالنسبة دللة ذات الواقع فى ىى ما عبارة إف

 التى بالمالحظات عمـ عمى يكوف حينما أى العبارة، تمؾ عنيا تعبر التى القضية صحة مف يتحقؽ
 رفضػيا أو صػادقة بوصػفيا القضػية تمػؾ تقبؿ طريقة إلى –الظروؼ بعض ظؿ فى– بإرشاد تتكفؿ

 (.ٖٓٔ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا) كاذبة بوصفيا
 الػذىب، مػف جبػؿ الشرقية الصحراء فى ىناؾ أف تقوؿ بعبارة لذلؾ مثالً  نضرب أف ويمكف

– يمنػع مػا ىنػاؾ لػيس لكػف ،أصػالً  يوجػد ل الجبػؿ ىػذا أف مػف الرغـ عمى معنى، ذات عبارة فيذه
 يتصػػؿ مػا يشػمؿ الخبػرة معطيػات مػف رصػيدنا ألف الػػذىب، مػف جبػؿ تصػور مػف –اومنطقًيػ  اعقمًيػ

 أمػا. (التحقيػؽ بإمكانيػة) يسػمى مػا ىنػا فيػا ،(الػذىب) عف وأخرى (الجبؿ) عف حسية بانطباعات
 أو افعميً  التحقؽ يجعؿ ما الخبرة معطيات فى فميس ،(بسيط عنصر الروح) أف يقوؿ مف سمعنا إذا

 أجػؿ مف بيا القياـ يمكف التى العمميات أو اإلجراءات تصور ويستحيؿ ا،نطقيً وم عقالً  مقبوؿ حتى
 لػيس ىػو (بسػيط عنصر الروح بأف) القوؿ فإف ثـ ومف القضية، تمؾ (كذب أو) صحة مف التحقؽ
 .اإلطالؽ عمى لو معنى ل (فارغ لغو) سوى

 يتعمػؽ فيمػا ادرًسػ نتوقػع فإننػا" تعنػى؟ مػاذا" جممة عف سألت كمما" : Schlick"شميؾ" يقوؿ
 بمقتضػاىا الجممػة تشػكؿ سػوؼ التػى الشػروط نصؼ أف ونود فييا، الجممة تستعمؿ التى بالظروؼ
 صػػػػالح)" تحققيػػػػا مػػػػنيج ىػػػػو قضػػػػية ومعنػػػػى ،(كاذبػػػػة) تجعميػػػػا التػػػػى والشػػػػروط (صػػػػادقة) قضػػػػية

 (.ٕٚ: ٜٜ٘ٔ إسماعيؿ،
 فمػف ضػية،ق معنػى عػف فكػرة عمػى المػرء يحصػؿ لكػى: "Waismann، F" فايزمػاف" وقاؿ
ذا صػدقيا، تحديػد إلى يؤدى الذى اإلجراء بشأف اواضحً  يكوف أف الضرورى  ىػذا المػرء يعػرؼ لػـ وا 
 (.السابؽ المرجع) "تحقيقيا منيج ىو القضية معنى إف. اأيضً  القضية يفيـ أف يمكف فال اإلجراء،
 المبػػدأ منطػػوؽ عمػػى ينصػػب الػػذى العتػػراض بينيػػا مػػف اعتراضػػات عػػدة التحقػػؽ مبػػدأ ضػػد وقامػػت
 المبػدأ رفػض يمكػف وبالتػالى منيػا، التحقؽ يمكف عممية عبارة ليست المبدأ عبارة أف ومؤداه،  نفسو

 . المعنى مف اخاليً  باعتباره
 أف مفادىػػػا التػػػى المنطقيػػػة األنمػػػاط بنظريػػػة يسػػػمى بمػػػا عمييػػػا مػػػردود الحجػػػة ىػػػذه أف بيػػػد

 فػى مقياسػو ىػو لػيس األنمػاط ىػذه أحػد فى الصدؽ ومقياس واحد، نمط مف ليست المغوية العبارات
 ،"بػػػو عصػػػفت الريػػػاح ألف الزجػػػاج انكسػػػر: "تقػػػوؿ عبػػػارة فمنتأمػػػؿ ذلػػػؾ، ولتوضػػػيح اآلخػػػر، الػػػنمط
 أف تسػتطيع ل إذف سػببية، عبػارة أنيػا عمػى األولػى العبارة وصفنا فإذا ،"سبب حادثة لكؿ": والعبارة
 تتنػاظر سػببية عبػارة نفسػو ىػو يكػوف أف فيمكػ ل السػببية مبدأ أف إذ ذاتيا، بالطريقة الثانية تصؼ
 عمػى عبػارة لػيس بأنػو التصػريح ىػو مبػدأ تسػميتو أف صػحيح. األمثمػة لػو تضػرب التى العبارات مع
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 الػػذى لممعيػػار اموضػػوعً  بذاتػػو التحقػػؽ مبػػدأ يكػػوف أف نتوقػػع ل أف يجػػب مماثمػػة وبطريقػػة اإلطػػالؽ،
 يكػف لـ إذا ولكف. نفسيا الوزف آلة تزف أف عنتوق ل فنحف المعنى، ذات العتبارات رسـ فى يتحكـ
 المنطقيػػة الوضػعية أصػحاب عنػد الجػواب يكػوف؟ أف عسػاه فمػاذا التحقػؽ، تقبػؿ عبػارة التحقػؽ مبػدأ
 أنيا عمى القضايا نقبؿ بأل" توصية"أو "ااقتراحً " بوصفو بؿ ،"عبارة" بوصفو المبدأ أخذ يجب ل أنو

 .لمتحقؽ قابمة كانت إذا إل معنى ذوات
 أـ الجمػػػؿ أىػػى المبػػػدأ، عمييػػا يطبػػػؽ التػػى الكائنػػات بطبيعػػػة يتعمػػؽ آخػػػر اعتػػراض وىنػػاؾ

 العبارات؟ أـ القضايا
 أو صػادقة بوصػفيا الجمؿ إلى النظر بشأف صعوبة ىناؾ أف لوجدنا ،أولً  الجمؿ أخذنا لو

 كانػػت إذا امػػ يتسػػاءؿ أف لننسػػاف يمكػػف ل إذ قابمػػة، غيػػر أو لمتحقػػؽ قابمػػة كونيػػا ثػػـ ومػػف كاذبػػة،
 لننسػاف يمكػف ل إذ قابمة، غير أو لمتحقؽ كونيا ثـ ومف كاذبة، أو صادقة( مفتوح الباب) الجممة

 ربمػػػا ذاتيػػػا الجممػػػة ألف ذلػػػؾ كاذبػػػة، أو صػػػادقة (مفتػػػوح البػػػاب) جممػػػة كانػػػت إذا مػػػا يتسػػػاءؿ أف
 النسػبةب وكػاذب كالمػى، لمجتمػع صػادؽ أخرى، فى وكاذب مناسبة، فى صادؽ شئ لقوؿ تستعمؿ
 .لو معنى ل" لمجمؿ التحقؽ منيج" عف الكالـ فإف وبالتالى آلخر،

 ،(القضػػية) مصػػطمح إلػػى المبػػدأ أنصػػار اسػػتند الصػػعوبة، ىػػذه عمػػى لمتغمػػب محاولػػة وفػػى
 عػف تعبػر سوؼ الجمعة يوـ المنطوقة (تمطر إنيا) الجممة أف نجد المصطمح ىذا لستعماؿ اوتبعً 

 اسػػـ ىػػى فالقضػػية األحػػد، أو السػػبت يػػوـ المنطوقػػة" الجمعػػة يػػوـ فػػى تمطػػر كانػػت" ذاتيػػا، القضػػايا
 مػتكمـ مػف أكثػر وعنػد الجمػؿ مػف منوعػة مجموعػة طػواؿ اكاذبً  أو اصادقً  يظؿ الذى بالشئ يختص
 (.ٕٛ: السابؽ المرجع) مناسبة مف أكثر وفى

 السػفةف ومػنيج التحميميػوف لػو يتشػيع الػذى التجريبى المنيج بيف الرئيسية الخالؼ نقطة إف
 عقميػػة؟ حاضػػرات عمػػى أـ الحػػس مػػف معطيػػات عمػػى بناءنػػا أنقػػيـ: البتػػداء خطػػوة ىػػو الميتافيزيقػػا،

 (.ٖٛٗ ،ٜٔ٘ٔ: محمود نجيب زكى)
 قبػػؿ مػػف إليػػو أشػػار الػػذى الحػػواس بخػػداع يسػػمى مػػا ىػػو الحػػواس بػػو تيػػاجـ مػػا أقػػوى ولعػػؿ

 فػػى كتػػب كمػػا –مػػثالً – ديكػػارت لحػػظ مػػا افكثيػػرً  ،(ديكػػارت) كػػذلؾ إليػػو أشػػار كمػػا الغزالػػى، اإلمػػاـ
 وقػد. منيػا اقترابػو عنػد إلييػا نظرنػا إذا مربعػة تبػدو بعػد، مف مستديرة تبدو التى األبراج أف تأمالتو،
 فػػى الثقػػة عػػدـ إلػػى يػػدعو ممػػا الحػػواس، أساسػػيا الحكػػـ، فػػى أخطػػاء اجػػدً  كثيػػرة حػػالت فػػى تبػػيف

 .طريقيا عف الواردة المعمومات
 ديكارت، إلييا يشير التى األحكاـ فى األخطاء أف فيو الحجة، هىذ عمى التحميمييف رد أما

 موقػػؼ فػػى امسػػتديرً  يبػػدو البػػرج فكػػوف الحسػػى، اإلدراؾ مجػػرد فػػى ل السػػتدلؿ، فػػى أخطػػاء كميػػا
 يكػوف قػد بػؿ الحػواس، مػف خػداع األمر فى يكوف أف بالضرورة يستدعى ل آخر موقؼ فى اومربعً 
 أنػو البػرج إلػى النػاظر زعػـ فكأنمػا الحسػية، التجربػة تبررىػا ل نتيجػة استنتاج فى ىو الخطأ مصدر
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 تغيػرت إذا حتػى المظيػر، بػنفس فسػيظير معينػة، ظػروؼ فػى معػيف بمظيػر ظيػر قد الشئ داـ ما
 بعػد حتػى امسػتديرً  يظػؿ أف دَّ ُبػ ل أنػو واسػتدؿ معينػة، ظػروؼ فػى امسػتديرً  البرج رأى فقد الظروؼ،
 أف ظػػف –اسػػتدللو مػػف توقػػع مػػا غيػػر عمػػى– امربًعػػ ووجػػده اقتػػرب فأ فممػػا بينيمػػا، المسػػافة تقريػػب
 الخبػرة مػف سػند ول العقػؿ فػى مبػرر ليػا لػيس نتيجػة ىػو اسػتدللو فػى والخطػأ أخطػأت، قػد الحواس
 كػػػػؿ فػػػى مظيػػػػره عمػػػى الشػػػػئ يظػػػؿ أف يقتضػػػى ل المنطػػػػؽ، مبػػػادئ أى فالعقػػػػؿ، الواقعػػػة، اليوميػػػة

 بػػػاختالؼ تختمػػػؼ األشػػػياء ظػػػواىر أف عمػػػى قاطعػػػة دللػػػة تػػػدؿ الواقعػػػة اليوميػػػة والخبػػػرة الظػػػروؼ،
 (.ٜٕٗ ،ٜٔ٘ٔ: محمود نجيب زكى) وغيرىما وبعد، ضوء، مف المحيطة، الظروؼ

 لنػا يجػوز فمتػى الصدؽ، مصادر فى الرأى ىى األخرى الخالؼ نقطة أف لنا يبيف ىذا إف
 اليومية؟ الحياة فى أو العمـ فى ذلؾ كاف سواء صادقة، أنيا عبارة عف نقوؿ أف

 يأخػػػذوف –التحميميػػػوف يػػػرى كمػػػا الميتػػػافيزيقى التجػػػاه عػػػف معبػػػروف وىػػػـ– المثػػػاليوف كػػػاف
 يقػاؿ ممػا غيرىػا مػع( اتسػاؽ) عمػى العبػارة تكػوف أف أى العبػارة، لصػدؽ اأساًسػ (االتسػاؽ) بمعيار
 كػػرةف لنػا لتوضػح –مػثالً  – اليندسػة أخػذنا فمػو الكػوف، عػف يقولػوه فيمػا تنػاقض ثمػة يكػوف ل بحيػث

 زكػػى) صػػواب؟ بأنيػػا أقميػػدس نظريػػات مػػف ىندسػػية نظريػػة عمػػى نحكػػـ أسػػاس أى فعمػػى المثػػالييف،
 ومػع النظريػات سػائر مػع اتسػقت لػو اصػوابً  النظرية تكوف: ىو الجواب (ٖٛ ت،.د: محمود نجيب
 لمػا ضػرورية ةومقدمػ سػبقيا لمػا محتومػة نتيجػة تجئ بحيث والمسممات، والتعريفات الفروض سائر
ذا .بعػدىا  جػػزء كػؿ واف صػحيحا، بنػاء كػاف (االتسػاؽ) ىػػذا مثػؿ اليندسػى البنػاء أجػزاء بػيف كػاف وا 
 .اصادقً  منو

 بنػاء فػى تكاممػت إذا صػادقة فيػى الكػوف، بيا تصؼ التى العبارات مجموعة فى قؿ وىكذا
 .األخرى تناقض أف لمواحدة يسمح ل ااتساقً  أجزائو بيف

 غرفتو، باب نفسو عمى اإلنساف يغمؽ أف عنو ينتج ارالمعي بيذا األخذ أف التحميميوف ويرى
 مػػع بعضػػيا يتسػػؽ أف سػػوى اشػػيئً  فييػػا يتحػػرى ل العػػالـ، عػػف مختمفػػة أقػػوالً  فكػػرة مػػف ينسػػج ويظػػؿ
 .لمكوف وصؼ أنو عمى بو تقدـ شامؿ بناء منيا لو تكامؿ ما إذا حتى بعض،

 إزاءه أفعمػو ما وكؿ ذاتى، ارجخ اموجودً  داـ ما أعرفو الذى الشئ أف فيروف التحميميوف أما
 العبػارات أو العبػارة تكػوف لكى دَّ بُ  فال عبارات، أو عبارة فى عرفتو ما أضع ثـ عنو، أكشؼ أف ىو

 (.ٜٖ ت،.د: محمود نجيب زكى) والموصوؼ الوصؼ بيف (اتطابقً ) ثمة يكوف أف – صادقة
 قوؿ مف استمدوه تحميمييف،ال لكؿ بالنسبة أساسى مبدأ ىو (التحقؽ) بمبدأ القوؿ أف والواقع

 عػػف نعجػػز التػػى القضػػية أف عمػػى بتأكيػػده وذلػػؾ تحقيقيػػا، طريقػػة ىػػو القضػػية معنػػى بػػأف (شػػميؾ)
 فييػا األمػر يسػتوى عنػدما القضية فإف وكذلؾ. معنى بغير تكوف أف دَّ بُ  ل كذبيا، أو صدقيا معرفة
 الػذى والتحقػؽ. زائفػة قضية تكوف أف فالبد الموضوع، نفس تتناوؿ وىى كاذبة أو صادقة تكوف أف
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 معيػار يكػوف بحيػث الخػارجى الواقػع مػف خبرتنػا فػى يقػع مػا وجود إمكاف بو يعنى شميؾ إليو يذىب
 (.ٖٚ٘ ت،.د: اسالـ عزمى) بو مقارنتيا عمى بناء القضية كذب أو صدؽ

 ةفالسػف إلػى بػدوره التػأثير ىػذا واسػتمر التحقػؽ، بفكػرة قولػو فى بفتجنشتايف شميؾ تأثر ولقد
 أف يجػب أننػا إلى –لمغة التصويرية لنظريتو نتيجة – يذىب كاف ففتجنشتايف ،(آير) منيـ التحميؿ،
ل صادقة، كانت طابقتو فإف ترسمو، جاءت الذى الخارجى بالوجود القضية نقارف  .كاذبة كانت وا 
 اقػػػػعالو  فػػػى أصػػػالً  يقابميػػػا مػػػا ىنػػػاؾ يكػػػف لػػػػـ إذا أمػػػا. معنػػػى ذات تكػػػوف الحػػػالتيف كمتػػػا فػػػى وىػػػى

 .قضية شبو كانت بؿ الحقيقى، بالمعنى قضية تكف لـ الخارجى،
 تكػوف العمميػة الجممػة: ىػذا ىػو الميتافيزيقيػة والجممة العممية الجممة بيف فالفرؽ ىذا، وعمى

 الميتافيزيقيػػة الجممػة وأمػا خبػرات، مػف عميػو تػدؿ مػػا طريػؽ عػف تحقيقيػا ويمكػف بػرى،خِ  معنػى ذات
 ل مشػكالت تقػيـ أنيػا أسػاس عمػى الميتافيقية العبارات يرفضوف ل مييفالتحمي إف. معنى بغير فيى
 دامػػت مػػا بحميػػا، لنػػا قبػػؿ ل مشػػكالت تقػػيـ بػػؿ خبراتنػػا، حػػدود عػػف خارجػػة مادامػػت بحميػػا، لنػػا قبػػؿ

 يقػاؿ أف التناقض مف ألنو ذلؾ معنى، بغير عبارات ألنيا يرفضونيا بؿ خبراتنا، حدود عف خارجة
 ل الوجػػػو ىػػػذا عمػػػى الحػػػؿ مسػػػتحيؿ ىػػػو مػػػا ألف طبيعتيػػػا، بحكػػػـ الحػػػؿ يمةمسػػػتح إنيػػػا مشػػػكمة عػػػف

 ل قد أنو أى عممية، استحالة الحؿ مستحيمة القائمة المشكمة تكوف قد نعـ. حقيقية مشكمة يعتبرونو
 غد، بعد أو اغدً  لو تتوافر قد الوسائؿ ىذه لكف حميا، وسائؿ الراىنة ظروفو فى اإلنساف لدى يكوف
 اسػتحالة الحػؿ مسػتحيمة إنيػا الفػرض بحكػـ عنيػا يقػاؿ التػى تمػؾ أمػا حقيقيػة، المشكمة تكوف فعندئذ

 النػوع ىػذا مػف ىػى الميتافيزيقيػة والمشاكؿ طالؽ،إلا عمى مشكمة ليست أى زائفة، فمشكمة منطقية،
 (.ٔٚ ،ٜٛ٘ٔ: محمود نجيب زكى)

 فػى وىػو يػونس يضػع كاف ماذا: سائؿ يسأؿ فقد .وضوًحا القضية يزيد التالى المثاؿ ولعؿ
 يتساوى فيؿ والزماف؟ المكاف حدود خارج كاف إذا الشئ صفات ما: آخر يسأؿ وقد الحوت؟ جوؼ

 التساؤلف؟
 ل عمميػػػػة اسػػػتحالة األوؿ السػػػؤاؿ عػػػف الجػػػواب اسػػػػتحالة لكػػػف الجػػػواب، مسػػػتحيؿ كالىمػػػا

 السػػؤاؿ حالػػة ىففػػ. فقػػط عمميػػة ل منطقيػػة اسػػتحالة الثػػانى السػػؤاؿ عػػف الجػػواب واسػػتحالة منطقيػػة،
 أف يمكػػػف ظػػػروؼ ألنيػػػا الحػػػوت، داخػػػؿ وىػػػو يػػػونس ظػػػروؼ يتصػػػور أف منػػػا الفػػػرد يسػػتطيع األوؿ

 متوقعة ظروؼ مف ذلؾ إلى وما التنفس، وضيؽ فالظالـ البشرية، الخبرات حدود فى كميا توصؼ
 صػحيح. حياتنػا ظػروؼ فػى نحػف نألفػو بمػا يسػتعيف اوصػفً  وصػفو يمكػف مما ألنيا تصورىا، يمكف

 عػدـ عمى قائمة ىنا الستحالة لكف مستحيؿ، أمر عندئذٍ  يونس عف نقولو ما صدؽ مف التحقؽ فأ
 وراء فيمػػا كػػائف عػػف بػػو نسػػأؿ الػػذى الثالػػث السػػؤاؿ أمػػا الحكػػـ، فػػى إلييػػا نسػػتند التػػى الوثػػائؽتػػوافر 
 عنػو اإلجابػة فاسػتحالة زمػف، مػف لحظػة لػو تكوف ول موضع لو يكوف ل كائف أى والزماف، المكاف
 ذلػؾ نفسػيا، التصػور وسػائؿ تنقصػنا بػؿ تنقصػنا، التػى ىػى ىنػا الوثػائؽ فميسػت عمميػة، ل منطقية
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 لحظػة فػى أو مكػاف مػف نقطػة فػى وجػوده يكػوف ل كائف تصور عمى يعيننا ما خبراتنا فى ليس أنو
 (.ٔٚ ،ٜٛ٘ٔ: محمود نجيب زكى) زمف مف

ذا  بعػد اآلخػر، تمػو اواحػدً  معاقميػا تتيػاوى ة،وىمػ ألوؿ بػدت قػد التقميدية الميتافيزيقا كانت وا 
 أثػر الػذى األمػر ذلػؾ، إتمػاـ عمػى –بينيػا اتفػاؽ غيػر عمػى– المعاصػرة الفمسػفات أغمب تعاونت أف

 دعػػػاة مػػػف يتطمػػػب األمػػػر وأصػػػبح النػػػاس، نفػػػوس فػػػى التقميديػػػة لمميتافيزيقػػػا المرموقػػػة المكانػػػة عمػػػى
 :(ٖٖ: ٜٜٙٔ إسالـ، مىعز ) فمسفتيـ عف يدافعوا أف الميتافيزيقا التفكير

 قبػؿ مػف كػانط فعمػو الػذى النحو عمى العصر، وروح يتفؽ بما ميتافيزيقاىـ مف يطوروا بأف إما -ٔ
 . عشر الثامف القرف فى
ما -ٕ  . فمسفتيـ إلى يوجو الذى النقد يردوا بأف وا 

 ىو قية،المنط والوضعية التحميؿ فمسفتى فى المتمثؿ التجاه كاف لما: الثانى باألمر ولنبدأ
 ىػػذا نقػػد بػػدورىـ المعاصػػروف الميتػػافيزيقيوف حػػاوؿ فقػػد لمميتافيزيقػػا، نقػػدا المعاصػػرة الفمسػػفات أشػػد

 : التالى النحو عمى وذلؾ النقد، ىذا رد باألحرى أو التجاه،
 ومػف المعاصػر، الفكر فى اضعيفً  اتيارً  إل تمثالف ل التحميؿ، فمسفة وكذا الوضعية، فمسفة أف -ٔ
 .الميتافيزيقا مف نيمو فى األثر قميؿ توجيانو الذى نقدال فإف ثـ

 الفالسػفة مف كثير يقفو الذى الموقؼ عف اصحيحً  اتعبيرً  يعبر ل النقد ىذا مثؿ أف والواقع
 ل المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى مػنيـ المعاصػػريف، مػػف الالميتػػافيزيقى التجػاه ىػػذا يؤيػػدوف الػػذيف المعاصػريف
 كارنػػػػػاب، ورودلػػػػػؼ مػػػػػورتس، مثػػػػػؿ ،ٜٕٜٔ سػػػػػنة ألفػػػػػتت التػػػػػى فينػػػػػا جماعػػػػػة أعضػػػػػاء الحصػػػػػر،

درجػار فايزمػػاف، وفريػػدرش فايجػػؿ، وىربػػرت وأنونػويرات،  فرانػػؾ، وفيميػػب كرافػػت، وفيكتػػور تسػػمزؿ، وا 
 عػػػف فضػػػالً  ىػػػذا. والرياضػػػييف والفالسػػػفة العممػػػاء مػػػف ىػػػاف، وىػػػانز جيػػػدؿ، وكػػػورت منجػػػر، وكػػػارؿ

 فالسػػػػفتيا مػػػػف كػػػػاف التػػػػى بػػػػرليف، مدرسػػػػة مثػػػػؿ التجػػػػاه ليػػػػذا المؤيػػػػدة والعمميػػػػة الفمسػػػػفية المػػػػدارس
 والمدرسػػػػػػة. وغيػػػػػػرىـ ىمبػػػػػػؿ وكػػػػػػارؿ جػػػػػػريممنج، وكػػػػػػورت ميػػػػػػزيس، فػػػػػػوف وريتشػػػػػػارد ىانزرايشػػػػػػنباخ،
 باإلضػػافة. وغيػػرىـ بورجنسػػف وبػػورجف بيتػػزؿ، وآيػػؾ نػػايس، ورانػػى ،كػػابالً  يمثميػػا التػػى السػػكندنافية

 وفالسػػفة ومػػوريس، وكػػوايف، ناجػػؿ،: ؿمثػػ التجػػاه ليػػذا المؤيػػديف األمػػريكييف الفالسػػفة بعػػض إلػػى
 فضالً . ويزدـ وجوف رايؿ، جمبرت وكذا ويت، وبريث ستبنج، سوزاف مثؿ الجديدة التحميمية المدرسة

 تارسػػػكى، وألفػػػرد وكوتاربنسػػػكى، لوكاشػػػيفتش، مثػػػؿ البولنديػػػة وارسػػػو مدرسػػػة وفالسػػػفة مناطقػػػة عػػػف
 . المعاصرة الفمسفية المدارس مف الالميتافيزيقى التجاه يؤيدوف ممف الكثير وغيرىـ

 حممػػة وىػػو ،(الفمسػػفة عػػف دفػػاع) كتابػػو فػػى كورنفػػورث، يػػرى كمػػا – الوضػػعييف اتجػػاه أف
 إنمػا بيػذا، الالميتػافيزقى الموقػؼ أف أى الميتػافيزيقى، العنصػر مف يبرأ لـ -الميتافيزيقا إلى موجية
 ينكػػػػر مػػػػف بػػػػأف القػػػػوؿ فػػػػى األرسػػػػطى المعنػػػػى عمػػػػييـ ينبطػػػػؽ ثػػػػـ ومػػػػف بالميتافيزيقػػػػا، اشػػػػتغاؿ ىػػػػو

لى. ميتافيزيقا يتفمسؼ الميتافيزيقا  سػياى، وجابريػؿ جانيػو، بػوؿ ذىػب كمػا برادلى، ذىب ىذا مثؿ وا 
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 إلػػى يحتػػاج الفمسػػفية الكتػػب فػػى ترديػػده لكثػػرة – الػػرأى ىػػذا مثػػؿ ينكػػروف مػػف موقػػؼ بػػأف القػػوؿ مػػف
 : يمى كما وذلؾ وتحميؿ، مناقشة

 يػتكمـ ل األمػر حقيقػة فػى ىػو المعنى مف خالية عبارة يزيقةالميتاف العبارة بأف يقوؿ مف إف
 ميتافيزيقيػػة مشػػكمة أو اموضػػوعً  يتنػػاوؿ ول ميتافيزيقيػػة، عبػػارة عػػف يػػتكمـ ىػػو إنمػػا الميتافيزيقػػا، فػػى

 يتنػاوؿ كػالـ عف الكالـ وبيف معيف موضوع أو شئ عف الكالـ بيف فارؽ وىناؾ. والتحميؿ بالبحث
 إنما الميتافيزيقا، موضوعات إلى ينصرؼ ل التحميؿ فالسفة يقولو الذى الـوالك. اموضوعً  أو اشيئً 

 ول الميتافيزيقػػا، عػػف تقػػاؿ عبػػارات فػػأقواليـ ولػػذا الميتافيزيقػػا، فػػى تقػػاؿ التػػى العبػػارات إلػػى ينصػػرؼ
: فنقوؿ العموـ مجاؿ مف مثالً  نأخذ ذلؾ، ولتوضيح. الميتافيزيقية العبارات بيف مف نفسيا ىى تكوف

 بػػأف القػػوؿ" التاليػػة العبػػارة أمػػا عممػػى، قػػانوف ىػػى أو عمميػػة، عبػػارة ىػػذه ،"بػػالحراراة يتمػػدد لحديػػدا"
 ىػػى إنمػػا العمػػـ، عبػػارات مػػف ليسػػت فيػػى ،"السػػتقراء مبػػدأ أسػػاس عمػػى قػػائـ بػػالحرارة يتمػػدد الحديػػد
 .إليو التوصؿ كيؼ وتصؼ العممى القانوف عف تتكمـ عبارة

 فػى يػدخؿ المطمػؽ) برادلػى مف التالية فالعبارة بصدده، حفن ما عمى كذلؾ ينطبؽ ما وىذا
: التاليػة العبػارة أما. المطمؽ ىو ميتافيزيقى موضوع عف تتكمـ ألنيا ميتافيزيقية عبارة ،(العمـ تطور

 فيػػى ،(المعنػى مػػف خػاؿ أو كػػاذب أو صػاددؽ قػػوؿ العمػـ، تطػػور فػى يػػدخؿ المطمػؽ بػػأف القػوؿ)
 معنى ذات كانت إذا ما ويحدد ميتافيزيقية، قضية عف يقاؿ كالـ ىى إنما ميتافيزيقية، عبارة ليست
 فػى يػتكمـ ل الميتافيزيقػا عبػارات عػف يػتكمـ الػذى فالفيمسػوؼ ذلػؾ وعمػى. المعنػى مف خالية ىى أو

 إسػػالـ، عزمػػى) المعنػػى مػػف خاليػػة ىػػى أو معنػػى، ذات عباراتيػػا أف إلػػى انتيػػى سػػواء الميتافيزيقػػا،
ٜٜٔٙ :ٖٖ.) 

 العصػػر، روح مػػع يتفػػؽ نحػػو عمػػى الميتافيزيقػػا تطػػوير وىػػو الثػػانى، بػػاألمر تعمػػؽي فيمػػا أمػػا
 بقػػاء عمػػى يحػػرص مػػف كػػؿ ينشػػده أمػػر فيػػو عشػػر، الثػػامف القػػرف فػػى قبػػؿ مػػف كػػانط فعمػػو مػػا وىػػذا

 .عامة بصفة الفمسفى الفكر تدعيـ وعمى بؿ واستمرارىا، الميتافيزيقا
 اليجػػوـ فػػى لمسػػيا التػػى المبالغػػة فػػى امتشػػككً ( ٕٓ: ٜ٘ٙٔ زكريػػا، فػػؤاد) الػػدكتور ووقػػؼ

 كػامالً  اميػدانً  يػرى أف اإلنسػاف عمى العسير لمف أنو رأى حيث الميتافيزيقا، عمى المنطقى الوضعى
 حذفػو، مطمػوب –الفكػر ىػذا ميػاديف أقػدـ مػف واحػد ذاتػو الوقت فى ىو – البشرى الفكر مياديف مف

 مػف عديػد طػواؿ البشػرى العقػؿ مارسػو الػذى اطالنشػ يكػوف أف معقوليػة ل عػف استنكار فى متسائالً 
 قضػايا أف لنفػرض. الميتافيزيقيػة أفكارىػا عػف أصػحابيا فييػا عبػر كثيرة مذاىب عف فضالً  القروف،

 ليػػػذا تكػػػوف فيػػػال تنفيػػػذىا، أو تحقيقيػػػا يسػػػتطيع ل العقػػػؿ ألف المعنػػػى إلػػػى تفتقػػػر ذاتيػػػا الميتافيزيقػػػا
 أف نسػػتطيع أل مػػا؟ دللػػة الخاصػػة، القضػػايا مػػف مضػػمونو يحػػرزه عمػػا النظػػر بغػػض ذاتػػو النشػػاط

 فػػى يحػػرزه عمػػا النظػػر بغػػض الميػػداف، ىػػذا خػػوض الدائمػػة الػػذىف محػػاولت مػػف معنػػى نسػػتخمص
 حقيقػة عمػى إصػبعو وضػع قػد كػانط األلمػانى الفيمسػوؼ أف لنػا يبػدو أل النتػائج؟ مػف ىػذه محاولتػو
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 العقػؿ نقػد) الرئيسػى لكتابػو األولى الطبعة تصدير مف األولى سطوره فى قاؿ حيف الخطورة، بالغة
 يقصػػػد – معرفتػػػو أنػػػواع أحػػػد فػػػى أنػػػو وىػػػو الغريػػػب، المصػػػير ىػػػذا البشػػػرى لمعقػػػؿ إف: "(الخػػػالص
 ل أيضػا ولكنػو تفرضػيا، ذاتيػا العقؿ طبيعة ألف تجاىميا، يستطيع ل أسئمة عميو تمح -الميتافيزيقا
  ؟"قواه جميع تتجاوز ألنيا عنيا، اإلجابة يستطيع

 ميمػا بالميتافيزيقػا تسػتيينوا ل: يقػوؿ بػو وكأننػا السػر، كانط أدرؾ القميمة، األسطر ىذه فى
 التػػى القػػوة تمػؾ فػػى اسػرً  ىنػػاؾ فإ إذ ا،سػمبً  أو اإيجاًبػػ قضػػاياىا تحقيػؽ عػػف عجػزتـ وميمػػا تخبطػت،
 سػتنتيى نيػاوأ نتيجػة، إلػى تصػؿ لػف أنيػا تعمـ التى األذىاف نفس عمى ذاتيا بيا الميتافيزيقا تفرض
 محاولػة إل بأسػره ىػذا كتابػو كاف وما .مسدود طريؽ إلى عمييا، السابقة األذىاف مف كغيرىا ا،حتمً 

 مػػف الميتافيزيقػػا اسػػتبعاد محاولػػة عمػػى –الزمػػاف مػػف ونصػػؼ قػػرف قبػػؿ – ولمػػرد السػػر، ىػػذا لكشػػؼ
 .المعنى ذى الذىنى النشاط مجاؿ

 أف لقمنػا الحديثػة بمغتنػا الميتافيزيقػا سػر فعػ نعبػر أف -زكريػا فػؤاد يػذىب ىكذا – شئنا ولو
 فيػا. المسػتمر إخفاقيػا يثبطػو ل الػذى الػدائـ سػعييا وفػى ذاتػو، نزوعيػا فػى تكوف إنما كميا أىميتيا

 التػى بالمعػانى، حياتػو مػؿء إلػى العقػؿ سػعى إل الدللػة ىػذه ومػا دللتو، لو تكوف أف لبد شئ ىنا
 .ـالعم مف كميا يستمدىا أف يستطيع ل

 مجػاؿ إلػى الميتػافيزيقى التأمػؿ مجاؿ مف معينة اأفكارً  يحوؿ المستمر، تقدمو فى العمـ، إف
 حركػػة ألف تقػػدـ، مػػف العمػػـ أحػػرز ميمػػا ا،محػػدودً  انطاقًػػ تتنػػاوؿ ىػػذه التحويػػؿ عمميػػة ولكػػف الوقػػائع،
 أى يػة،عمم وقػائع إلػى بعػد يتحػوؿ لػـ شػئ كػؿ أف عمػى دليػؿ المعقولية مف المزيد إلى وسعيو العمـ
 العموـ أف افترضنا لو أننا صحيح. اإلنساف تجربة فى مجالً  الميتافيزيقى لمسعى أف عمى دليؿ أنيا
 ألنيػا توقفػت قػد المعرفػة حركػة وأف الكاممػة، الدقػة حد بمغت قد البشرية المغة وأف استقرت، قد كميا
 لممسػػتحيؿ، افتػػراض ىػػذا أف غيػػر مجػػاؿ، لمميتافيزيقػػا يعػػود لػػف فعندئػػذ إليػػو، تتجػػو مػػا تجػػد تعػػد لػػـ

 زكريػا، فػؤاد) بعػد العمػـ ظؿ إلييا يمتد لـ التى األرض تمؾ تغطى الميتافيزيقا تظؿ فسوؼ وبالتالى
ٜٔٙ٘ :ٖٓ). 

 إدراؾ مػػػف الػػػرغـ عمػػػى حتػػػى مبػػػرره، لػػػو سػػػيظؿ الميتػػػافيزيقى" النػػػزوع" أف ذلػػػؾ مػػػف واألىػػػـ
 عميػو يضػفى أف دوف لمتجربػة مجالً  يترؾ أل البشرى العقؿ صفات مف فإ إذ جدواه، عدـ اإلنساف
 .طبيعتو إنيا. عالمو فى الدللة مف خالية" فراغات" يترؾ أف يقبؿ ل وىو معنى،

 ناقػػػػدى بعػػػػض لسػػػػاف عمػػػػى ورد ممػػػػا دىشػػػػتو عػػػػف( ٙ: ٜٛٙٔ زيػػػػور، مصػػػػطفى) وعبػػػػر
 باسػػتقراء ذلػػؾ عكػػس امؤكػػدً  ،"تحطمػػت قػػد المجػػرد والفكػػر الخػػالص العقػػؿ أسػػطورة بػػأف الميتافيزيقػػا

 العيانيػػة الوقػػائع أف المؤكػػديف وغيػػرىـ ،(ميرسػػوف)و (برنػػار كمػػود)و (دوىػػيـ)و (بوانكاريػػو) أعمػػاؿ
 .الدللة ويمنح المعنى يضفى الذى ىو متعاؿ خاص نظرى فكر بغير ليا قيمة ل ورصدىا
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 لفتػػا الميتػػافيزيقى، المجػػرد الفكػػر عػػف مػػدافعا ذلػػؾ مػػف أبعػػد ىػػو مػػا إلػػى زيػػور وذىػػب بػػؿ
 بميػػداف المثػؿ اضػاربً  العممػى، العممػى والفكػر الميتػافيزيقى الفكػػر بػيف متوقػع غيػر تقػاءال إلػى النظػر
 .عقود عدة فيو العمؿ مارس الذى الميداف باعتباره بخاصة، النفسى والتحميؿ بعامة، النفسى الطب

 فػػػى اأساسػػػيً  اانقالًبػػػ أحػػػدثت التػػػى الجشػػػطمت، نظريػػػة أف مػػػف نعرفػػػو مػػػا عمػػػى زيػػػور وركػػػز
 (المعنػػػى) ومفيػػػوـ األجػػػزاء، قبػػػؿ ،(الكػػػؿ) مفيػػػوـ إبػػػراز حيػػػث مػػػف الحػػػديث، الػػػنفس عمػػػـ اتجاىػػػات
 رواد بعػػض أف المعػػروؼ ومػػف. الترابطيػػة النظريػػات مفػػاىيـ سػػقـ وبالتػػالى مباشػػر، معطػػى بوصػػفو
 مفػاىيميـ صياغة فى وتأثروا ،(ىوسرؿ إدموند) لمفيمسوؼ مباشريف تالمذة كانوا الجشطمت نظرية
 بنظريػػة المعروفػػة( ليفػػيف) نظريػػة عػػف يقػػاؿ والمثػػؿ. الميتافيزيقيسػػة وسػػرؿى فمسػػفة قضػػايا بػػبعض

 بدينػػو (ليفػػيف) يعتػػرؼ أخػرى ناحيػػة ومػػف ناحيػػة، مػػف الجشػػطمت لنظريػة اامتػػدادً  بوصػػفيا (المجػػاؿ)
 بفمسػػفة احاسػػمً  اتػػأثيرً  تػػأثر أنػػو ،(مورينػػو) وكػػذلؾ المجػػاؿ، نظريػػة صػػياغة فػػى( كاسػػيرر) لفمسػػفة

 بػػػػػػػ المعػػػػػػروؼ الجتمػػػػػػاعى النفسػػػػػػى القيػػػػػػاس لمنػػػػػػاىج النظريػػػػػػة سػػػػػػساأل صػػػػػػياغة فػػػػػػى برجسػػػػػػوف
 (.السوسيومترى)

 نفػػر مفاىيمػو يسػتميـ اجديػدً  اقوًيػػ اتيػارً  وجػدنا الحػديث النفسػى الطػػب ميػداف إلػى انتقمنػا فػإذا
يطاليػػا وفرنسػػا وىولنػػدا وسويسػػرا ألمانيػػا فػػى وخاصػػة الػػنفس، أطبػػاء مػػف كثيػػر  الفكػػر مػػف وغيرىػػا وا 

 فينومولوجيػػػػة أو اليوسػػػػرلية الفونومولجيػػػػة اسػػػػتوحى الػػػػذى الفنومولوجيػػػػة وبولوجيػػػػاباألنثر  المعػػػػروؼ
 .الوجودية ىيدجر

 ىػػو حيػػث مػػف الميتػػافيزيقى التفكيػػر ميمػػتيـ مػػف لػػيس الػػنفس أطبػػاء أف البيػػاف عػػف وغنػػى
نمػػا كػػذلؾ،  مػػف وبػػالرغـ. خػػاص عممػػى ىػػدؼ وىػػو مرضػػاىـ، شػػفاء إلػػى ييػػدفوف مػػا أوؿ ييػػدفوف وا 
 العقػػاقير مػػف العديػػد باكتشػػاؼ العقػػؿ أمػػراض ميػػداف فػػى الفارماكولوجيػػا أحرزتػػو الػػذى العظػػيـ التقػػدـ
 الماضػػى القػػرف مػف السػػتينيات فػى الػػنفس، أطبػاء إقبػػاؿ فػػإف األمػراض، ىػػذه عػالج فػػى الفائػدة ذات
 وىػػو يشػػقييـ، مػػا عمػػى والوقػػوؼ مرضػػاىـ فيػػـ فػػى رغبػػة عػػف يفصػػح الفنومنولػػوجى المػػنيج عمػػى
 .إنسانى أنو عف فضالً  ا،معً  عممى عممى موقؼ

 إلػػى تيػػرب جعميػػا الفالسػػفة مػػف عػػدد مػػف ىجػػوـ مػػف الميتافيزيقػػا لػػو تعرضػػت مػػا أف ويبػػدو
 (.٘٘: ٜ٘ٙٔ ،متى فائؽ) واسعة اآفاقً  رحابو فى لتجد األدب، عالـ

 إل الميػداف ىذا يقتحـ ولـ الفمسفية، القضايا مف لمكثير الحديث األوربى األدب تعرض فقد
 المشكالت يتناوؿ ل األدب أف أى الفكر، محيط فى رسخت أف وبعد القضايا، تمؾ رتتبمو  أف بعد

 الوضػػع، يسػػتتب أف إلػػى األمػػر بػػادئ فػػى لمفالسػػفة المجػػاؿ يفسػػح بػػؿ ظيورىػػا، أوؿ عنػػد الفمسػػفية
 .مسرحية أو قصصية أو شعرية قوالب فى التجاىات ىذه فتصاغ

 التػػػى الميكانيكيػػػة معتػػػرؾ وسػػػط بيػػػا وأطاحػػػت األفػػػراد" ذاتيػػػة" الحديثػػػة المدنيػػػة انتزعػػػت لقػػػد
 مػػا وىػػو التكنولػػوجى، التقػػدـ بفضػػؿ وذواتيػػـ األفػػراد بػػيف الفجػػوة فاتسػػعت جانػػب، كػػؿ مػػف تكتػػنفيـ
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 ذلػػؾ وراء مػػف تولسػػتوى ويعنػػى ،(ألػػيش إيفػػاف مػػوت) عمييػػا أطمػػؽ التػػى تولسػػتوى قصػػة فػػى نممسػػو
 كفيمػػة المػػوت حقيقػػة أف رأى حيػػث ا،يًضػػأ الحقيقيػػة ومباىجيػػا بػػؿ ومقوماتيػػا، الحيػػاة معػػانى فقػػداف
 .المادية غمامة البصائر وغطت الحس تبمد أف بعد إلينا، الدنيا ىذه بإعادة

 عػف Four Quartets (األربػع رباعيػات) فػى رائعػا تعبيرا يعبر وجدناه (إليوت) جاء ولما
 أى عف اعيدً ب بيا ارتفع التى النتفاضة وىذه بؿ التكنولوجى، والتقدـ الميكانيكية سيطرة عمى الثورة
 أف الػػروح تمكنػػت حيػػث عػػدف جنػػة إلػػى الكشػػفية رحمتػػو انتيػػت وقػػد المكانيػػة، ضػػروب مػػف ضػػرب
 .عاجمة لحظة منيا تختطؼ

 األدب تحويػؿ إلى بدورىا أدت بو، النطاؽ يضيؽ مما غيرىيا وىناؾ المحاولت، ىذه مثؿ
 ناحيػػػػػة قػػػػػواه بكػػػػػؿ األدب نحػػػػػا فأ إذف غػػػػػرو فػػػػػال ،(الميتافيزيقػػػػػا) عػػػػػالـ إلػػػػػى المعاصػػػػػر األوربػػػػػى

 .الثانية العالمية الحرب بعد ،(الروحانيات)
 

 :المغوى التحميؿ  
 تمزميػػػػا التػػػػى المجموعػػػػة أفػػػػراد بػػػػيف اتصػػػػاؿ وسػػػػائؿ لتكػػػػوف –ابتػػػػداء- المغػػػػة ألفػػػػاظ خمقػػػػت

 التبػادؿ ىػذا لكف مشكالت، مف يصادفيـ فيما الرأى أعضاؤىا يتبادؿ أف المتعاونة الحياة ضرورات
 مػوج عمػى السامع إلى المتكمـ يرسميا التى العبارة أو المفظة كانت إذا إل األكمؿ وجيو عمى ـيت ل

 تبػديؿ أو فييػا زيػادة أو منيػا يػنقص لمتحريػؼ يتعػرض ل اأميًنػ نقػالً  المرسمة البضاعة تنقؿ اليواء،
 (.نجيب زكى مقدمة: ٜٙٙٔ عمر، فرحات محمد) ليا

 –األرض لغػات مػف شػئنا لغػة أيػة فػى – األلفػاظ ىػذه لنفسػو يخمؽ يكد لـ اإلنساف أف غير
 عػدد فػى األلفػاظ أصػبحت بحيػث الوضػع انقمػب حتػى أراد، الػذى النحو عمى لتخدمو يخمقيا يكد لـ

 والشػػػعور إل وتشػػػريحيا تحميميػػػا عمػػػى يقػػػوى فػػػال اإلنسػػػاف، عمػػػى السػػػيادة صػػػاحبة ىػػػى منيػػػا كبيػػػر
 شػػديد، حػػذر فػػى إل تقػػتحـ أف يجػػوز ل قدسػػةم كائنػػات -يمسػػيا إذ – يمػػس كأنػػو يخػػامره، بػػالخوؼ
 وىػػػى األمػػر، بػػادئ بيػػا خمقػػت التػػى العاديػػة الصػػػورة عمػػى طػػويالً  تظػػؿ لػػـ المغػػة ألفػػاظ ألف وذلػػؾ
 مػر عمػى– أمعاءىػا تحشو منيا كثيرة ألفاظ أخذت بؿ إشارة، أداة أو نقؿ، أداة تجعميا التى الصورة
 حيػػة، كائنػػات وكأنيػػا فباتػػت اسػػتخدموىا، ذيفالػػ النػػاس خبػػرات مػػف بػػو تػػزودت عجيػػب بػػزاد –الػػزمف
 الذيف ىـ بؿ ل، منيـ، بضعة ألنيا عمييـ، اعتديت عمييا اعتديت فإذا الناس، ىؤلء بدماء تنبض
 .منيا بضعة أصبحوا

 تفريػغ عمى حرص قد تراه فيذا قارئو، أو سامعو إلى نقمو يريد فيما الدقة لنفسو أراد مف إل
 مقيػػدة المعنػػى، محػػددة يجعميػػا بحيػػث عمييػػا، دخمػػت التػػى الزوائػػد مػػف ليا،باسػػتعما ييػػـ التػػى المفظػػة
 عرضػة الكممػات أكثػر مػف تكػوف أف الفمسػفة كممػة ولعػؿ أمكنػو، مػا والمػبس الخمػط ليتجنب اإلشارة،
 إذا بالنػا فمػا ىواه، عمى معنى ليا يريد كؿ وأقالميـ، الناس أفواه لكتيا ما لكثرة والغموض، لمخمط
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 يدخؿ فيذا ،(عمـ) كممة وىى معناىا، تحديد فى اختالؼ مدار بدورىا ىى أخرى كممة إلييا أضفنا
 ليػا يحػدد أف( عمػـ) كممػة يسػتخدـ مػف عمػى الضػرورة قضػت جتػى سػواه، يخرجػو مػا العمـ باب فى

 إننػا ؟(العمـ فمسفة) وقمنػا ،(الفمسفة) كممة إلى( العمـ) كممة أضفنا إذا بالنا فما يريد، الذى المعنى
 إلػػى انصوًصػ أضػفنا قػد نكػوف ألننػػا شػئنا، عػدد أى الكتػاب مختمػؼ عنػػد المعػانى مػف سػنجد دئػذعن

 (.السابؽ المرجع) غموض
 لمفمسػػػػفة بالنسػػػػبة( المغػػػػة) قضػػػػية عػػػػف لمكشػػػػؼ مميػػػػده تعتبػػػػر أف يمكػػػػف التػػػػى اآلراء ومػػػػف

 العػالـ يعػةطب فيػـ إلػى يقودنػا( مرشػد) بمثابػة ىػى الطبيعيػة المغػات أف مػف رسػؿ ذكره ما التحميمية،
 بػػيف لالكتشػػاؼ قابمػػة عالقػػة –فيمسػػوفنا يعتقػػد فيمػػا – ىنػػاؾ أف ذلػػؾ وتوضػػيح عنػػو، نتحػػدث الػػذى

 يظف ل وىو. العبارات تمؾ إلييا تشير التى األحداث أو الوقائع( بنا )و العبارات أو الجمؿ( بنا )
 القػدر الحيطػة مػف اتخػذنا إذا أننػا يعتقػد بػؿ تمامػا، لممعرفػة قابػؿ غيػر المفظيػة غيػر الوقائع بناء أف

 زكريػػا) العػػالـ بنػػاء فيػػـ عمػػى بيػػا نسػػتعيف أدوات المغػػة خػػواص مػػف نتخػػذ أف نسػػتطيع فقػػد الكػػافى،
 المغػة مػف تجعػؿ عديػدة أساليب عف نغفؿ يجعمنا أف ينبغى ل ىذا ولكف ،(ٕٕٚ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ

 .لمتفكير خداعة أو مضممة أداة األحياف بعض فى
ف ا،عميقًػ اتػأثيرً  كػاف الفمسػفة عمػى المغػة تػأثير أف يؤكػد رسػؿ جعؿ ما ىذا ولعؿ  قػد كػاف وا 

 ألصػبح التػأثير ىػذا تحػت الطريػؽ نضػؿ أل ألنفسػنا أردنػا فمػو ثـ ومف. اتقريبً  بو معترؼ غير بقى
 المشروع المدى عف دقة بكؿ أنفسنا نسائؿ وأف التأثير، ىذا أمر مف بينة عمى نكوف أف عمينا الزامً 
 (.ٕٕٛ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا) السبيؿ ىذا فى إليو نمضى أف يمكف الذى

 رأس عمػى وكػاف المغػوى، التحميػؿ فػى بػارز دور( أكسػفورد فالسػفة) باسـ عرؼ لما وكاف
 سػنة مولػود- (أوسػتف جػوف)و Gilbert Ryle -ٜٓٓٔ سػنة مولػود- (رايؿ جمبرت) المدرسة ىذه

 (ىمشير)و ،P. F. Strawson (استروسف)و ،H. L. A. Hart( ىارت) نجد ومعيـ ،-ٜٔٔٔ
S. Hamphire، (ىير)و R. M. Hare، (تومميف)و S. E. Toumlin، (أسمث نووؿ)و P. 

Nowell- Smith، فى ندوة عقدوا وقد Royaumont بعنػواف أعماليػا جمعت باريس مف بالقرب 
 التػػى ةالميمػػ ذلػػؾ بوصػػؼ المغػػة، تحميػػؿ أىميػػة حػػوؿ فييػػا كمػػو البحػػث دار ،(التحميميػػة الفمسػػفة)

 بغيػر اتقريًبػ - كميػـ الفمسػفة عمػى يقبمػوف أكسػفورد فالسػفة أف قيػؿ حتى عاتقيـ، عمى ىؤلء أخذىا
 والػنظـ بالكممػات، تمقائيػا اىتمػوا ليػذا وىػـ الكالسػيكية، لننسػانيات اجػدً  عميقػة دراسة بعد -استثناء

Syntax، حػػػؿ أجػػػؿ مػػػف لمغػػػوىا التحميػػػؿ يسػػػتعمموا أف يشػػػاءوا ولػػػـ. لغػػػة بكػػػؿ الخاصػػػة والعبػػػارات 
نمػا فقػػط، الفمسػفة مسػائؿ  ربمػػا الفالسػفة ىػػؤلء فػإف وليػػذا لغػة، ىػػى بمػا المغػة عػػف الفحػص ىّميػػـ وا 
 المغػػات أف وعنػػدىـ. المغويػػة بػػالتمييزات يتعمػػؽ فيمػػا الفالسػػفة معظػػـ مػػف ومػػيالً  ااسػػتعدادً  أكثػػر كػػانوا

 الواقػع فػى ىػى إنما الفكر، عف عبيرالت عف عاجزة بأنيا يدمغوىا أف الفالسفة اعتاد التى الطبيعية،
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 يظػػؿ التػػى الوظػػائؼ مػػف العديػػد وتػػؤدى الدقػػة، البالغػػة والتمييػػزات التصػػورات مػػف ثػػروة عمػػى تحتػػوى
 . إدراكيا عف عاجزيف العادة فى الفالسفة

 أولئػؾ حاجػات إشػباع أجؿ مف وتطورت نمت المغات ىذه دامت ما فإنو ذلؾ، عف وفضالً 
 والتمييػػزات المفيػػدة بالتصػػورات إل يستمسػػكوف ل أنيػػـ المحتمػػؿ مػػف رأوا فػػإنيـ يسػػتخدمونيا، الػػذيف

. التػػدقيؽ إلػػى يحتػػاج ل حيثمػػا وغامضػػة الدقػػة، إلػػى احتػػيج حيثمػػا دقيقػػة المغػػات ىػػذه وأف المجزئػػة،
 التصػورات ىػذه عمػى ضػمنية سػيطرة شػؾ غيػر مػف ليػـ المغػات مػف لغػة يحسنوف الذيف ىؤلء وكؿ
 التصػورات ىػذه وصػؼ إلػى سػعوا الػذيف أكسػفورد مدرسػة نظػر فػى الفالسػفة ولكػف التػدقيقات، وتمؾ
 عػػالـ بػدوى، الػػرحمف عبػد) درجػػة أقصػى إلػى بسػػطوىا أو فيميػا أسػاءوا أنيػػـ إمػا: التػدقيقات وتمػؾ
 (. ٕٚ: ٔٚٓٔ الفكر،
بيػػػؿ الرمػػػوز التفاقيػػػة فػػػػى ومحػػػور رأى التحميميػػػيف فػػػى المغػػػة أف كممػػػات المغػػػػة ىػػػى مػػػف ق      
)العالمػػػة ، وىػػػذا يقتضػػػينا التسػػػاؤؿ عػػػف الفػػػرؽ بػػػيف وليسػػػت مػػػف قبيػػػؿ العالمػػػات الطبيعيػػػة ،دللتيػػػا

 (.ٜٛ، ٜٛ٘ٔ)زكى نجيب محمود:  )الرمز االتفاقى(و الطبيعية(
.. الػػػخ ىػػػى "عالمػػػة لكمػػػب، وزئيػػػر األسػػػد، وعػػػواء اإف خريػػػر المػػػاء أو ىػػػديره، وحفيػػػؼ الشػػػجر     
كرمػػز  )لػػبس السػػواد(، لكػػف تػػالى ليسػػت رىػػف اتفػػاؽعيػػة" لػػيس ألحػػد دخػػؿ فيمػػا تػػدؿ عميػػو، وبالطبي

رمػوز اتفاقيػة ، بػؿ ىػى المػرور، ليسػت عالمػات طبيعيػة ، والضػوء األحمػر فػى إشػاراتالحػدادعمى 
 ا.، وكاف يمكف أف نتفؽ عمى غيرر ما تشير إليو خاليً رىينة لتفاقنا نحف

، فػػػإذا تػػػـ ىػػػذا التفػػػاؽ فمػػػدلوليا إنمػػػا يتحػػػدد بعػػػد، كػػػذا األمػػػر فيمػػػا نسػػػتخدمو مػػػف كممػػػاتى     
 .تفاؽ كاف مف المحتـ اللتزاـ بوال

أف يكػوف  دَّ ُبػ فػال، اويترتب عمى ذلؾ أف الكممة كائنة ما كانت ما دامت تساؽ لتسػمى شػيئً       
ل كانػت بغىنالؾ الشئ المسػمى أف يكػوف ىنػاؾ طرفػاف: طػرؼ الرمػز مػف  دَّ ُبػ ، أى ليػر معنػى، وا 

 و مف جية أخرى ليتـ لمغة التفاىـ ما جاءت مف أجمو.جية وطرؼ الشئ المرموز إلي
، فػال سػبيؿ إلػى ذلػؾ إل الؿ ما يقاؿ لؾ مف عبارات وألفػاظفإذا أردت فيما لألمور مف خ     

، واألشػػياء الجزئيػػة التػػى وراءىػػا، فػػإذا قمػػت لػػؾ نظػػر مػػف خػػالؿ األلفػػاظ إلػػى األفػػرادبالتػػدرب عمػػى ال
ؾ فيمػت المقصػود، ولكػف فقػد يخيػؿ إليػؾ لمنظػرة العجمػى أنػ، مثال: الشعب المصرى فقير، مستكيف

، فمػػيس الشػػعب المصػػرى إل عالمػػة لعتػػذار لمػػا يبػػدو مػػف قسػػوة التيػػاـالحقيقػػة غيػػر ذلػػؾ، مػػع ا
ا عمػػى وجػػو ، فكأنػػؾ لػػـ تفيػػـ شػػيئً د مػػف الرؤيػػةسػػوداء أمامػػؾ عمػػى الػػورؽ، فػػإذا وقفػػت عنػػد ىػػذا الحػػ

ذه العالمػة السػوداء لتتخػذىا منظػاًرا ل أكثػر تقؼ أماـ ىػ، لكنؾ تسير عمى طريؽ الفيـ حيف اليقيف
وىػػذه  زينػػب()وتمػػؾ بطػػرس( )، وذاؾ محمػػد()ول أقػػؿ، تػػرى مػػف خاللػػو  ماليػػيف المصػػرييف، فيػػذا 

ذا عػض كؿ منيـ مشاعره، وطريقة تفكيره، وخبراتو، وأذواقو، فيؤلء كميـ ناس، ل..وىكذا()آيات ، وا 
و يتػػألـ ، فينػػاؾ فػػرد بعينػػا فشػػؿ واحػػد منػػو فػػى مشػػروع اقتصػػادىا مػػنيـ، فينػػاؾ فػػرد إذالجػػوع واحػػدً 
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لػيس ليػا معنػى،  لمصػرى(الشػعب ا)وبالتالى فالكممة فى حد ذاتيا  ،وليس مجموع الشعب المصرى
نما المعنى المراد ىو الحزمة الضخمة مف األفراد ا  زكى نجيػب،)ألحياء الذيف أسينا كؿ فرد منيـ وا 

 (.ٕٙٗالكوميديا األرضية: 
يف أنواع أربع ، أف نفرؽ بوفرزىا بحيث نعى بما ل دللة لوويقتضى نقد المغة المستخدمة      

 :  مف الرموز المغوية
أسػػماء األعػػالـ: أى األسػػماء التػػى نطمقيػػا عمػػى ىػػذا الفػػرد مػػف النػػاس أو ذاؾ، عمػػى ىػػذه  -ٔ

واسػـ  ،يميػز فػردا مػف النػاس دوف غيػرىـ )نجيػب محفػوظ(الكمية أو تمؾ ، وىكذا مثؿ اسػـ 
 )اليػػـرواسػػـ )مكػػة المكرمػػة(، ( تميػػز كميػػة معينػػة فػػى مصػػر، واسػػـ )تربيػػة عػػيف شػػمس

.. إلى آخر ىذه األسماء الجزئية الفردية التػى يقػاؿ إنيػا تشػير بكػؿ واحػد منيػا إلػى األكبر(
 فرد معيف.

فأغمػب الػرأى عنػد عممػاء المنطػؽ مجمػع عمػى أف اسػـ  لكف التحميمييف يثيروف ىنا مشػكمة.    
، فػال فػرؽ بػيف أف تقػوؿ ر إلػى فػرد بغيػر ذكػر صػفة مػف صػفاتويشػي –)ىػذا(كإسػـ اإلشػارة  –عمػـ ال

، كالىمػا يسػتوقؼ انتبػاه سػامعنا إلػى أو أف نشير إلى رجػؿ بإصػبعنا )نجيب محفوظ(عف رجؿ أنو 
 (.ٜٕ، ٜٔ٘ٔ)زكى نجيب محمود: فرد بذاتو بغير تمييز ألية خصيصة فيو 

، نريػد أحػد أمػريف: فإمػا أف نريػد اإلشػارة إلػى فى استخدامنا لسػـ العمػـ ميوف أفىنا يرى التحمي     
مػـ ، وعندئػذ يكػوف اسػـ العع المحظػات التػى تتػألؼ منيػا حياتػولحظة مكانية زمانية واحدة مف مجمػو 

مػا أننػا نريػد باسػـ العمػـ مجموعػة زء واحػد فقػط، ألنو يدؿ عمى جػاسًما جزئًيا بأدؽ معانى الكممة ، وا 
، بػؿ عمػى جػزء ندئػذ ل يعػود السػـ دالً ، وع)نجيػب محفػوظ(يا التى يتألؼ منيا تػاريخ الحالت كم

، ألنػػػو ل فػػػرؽ جػػػوىرى بػػػيف ا بالسػػػـ الكمػػػىذلؾ قريػػػب الشػػػبو جػػػدً عمػػػى مجموعػػػة أجػػػزاء، ويكػػػوف بػػػ
، ومجموعػػة حػػالت أخػػرى أطمػػؽ عمييػػا اسػػـ )نجيػػب محفػػوظ(مجموعػػة حػػالت أطمقػػت عمييػػا اسػػـ 

 (.ٖٔ، ٜٔ٘ٔنجيب محمود:  )زكى( )خشبأو  )نحاس(
لتحديد المراد فى لحظة زمنية بعينيا وبقعة  )ىذا(ليذا بضرورة استخداـ كممة  ويقدـ رسؿ حالً      

 مكانية محددة.
ركة ول يػدؿ عمػى ، وىو ما يدؿ عمػى مجموعػة مػف األفػراد تجمػع بينيػا صػفات مشػتالسـ الكمى-ٕ

منػو عبػارة  ، أى أف كػالً وأشباىيا أسماء كميػة فرد بعينو، مثؿ: نير، كتاب، رجؿ، إنساف، فيذه
عمػػى كػػؿ األلفػػاظ  ، وىػػذا ينطبػؽعمػػى وجػػود أفػػراد جزئيػة واقعيػػة ليػػا وصػفية ليسػػت بػػذاتيا دلػيالً 

، وقػد ل يكػوف ليػا مسػمى فػى الواقػع أى مجموعة صفات أتصورىا فى الػذىف، الكمية فى المغة
صػػفات التػػى يػػدؿ عمييػػا السػػـ جموعػػة الألنيػػا بػػذاتيا ل تػػدؿ عمػػى وجػػود )الفػػرد( الػػذى يحقػػؽ م

، فػال يكفػى أف وجػود مسػماىا وجػوًدا فعمًيػا –بالضػرورة –، فأمثاؿ ىذه الرموز ل تقتضى الكمى
لػى أف يضاؼ إ دَّ بُ  ، بؿ لكالـ لنقوؿ أف لو مسمى فى الواقعا فى اليكوف الرمز المغوى موجودً 
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، إذ ل فاصػؿ ىنػا مجموعػة الموصػوفةعمػى أحػد أفػراد ال، أو ذلؾ وقوعنا عمى الفرد الموصوؼ
 )عفريتًػا(،وقابمػت  ،ا()تمميػذً ابمػت ، فػإذا قمػت: قالوىمى والفعمػى إل شػيادة الحػواسبيف الكائف 

واقع، وقد تصدؽ ، ولكف تختمفاف فى أف األولى ليا أفراد فى عالـ الفالعباراتاف مفيومتاف نحوًيا
، وبيػػذه أف نتحقػػؽ مػػف صػػدقيا أو كػػذبيا يمكػػف، فػػال عمػػى أى فػػرد مػػنيـ، والثانيػػة ليسػػت كػػذلؾ

مية كثيرة مثػؿ: الكائنػات الوىميػة، والوجػود الضػمنى، والمطمػؽ الػذى التفرقة تنتيى مشكالت عق
 (.ٚٙٔ، ٜٜٙٔ)عثماف عبد المعز عبد الوىاب: لخ .إ..ل يتغير

، وفػى الواقػع كير عنػد التحميميػيف،وتمثؿ ىذه التفرقة قدرة عقمية ميمة وذات أثر كبير فى التف      
ا كػاف لػذلؾ أعمػؽ ا جيػدً فإنػو إذا فيمػت فيًمػ مف ألفاظ المغػة ىػى مػف ىػذا النػوع، فألف الكثرة الغالبة

والعبػػػارات  –بػػػالمعنى السػػػابؽ –أثػػػر عمػػػى تطػػػوير المػػػنيج الفكػػػرى، فاألسػػػماء الكميػػػة رمػػػوز ناقصػػػة 
األفكػار المقبولػة فػى  ، فتظػؿ تركيبػة معمقػة خػارج نطػاؽبيا مجيػوؿ )داالت قضايا(المشتممة عمييا 

لنقػػػالب التفػػاىـ العممػػى حتػػى تمػػأل المجيػػوؿ بمفػػرد جزئػػى معمػػـو واقعػػى. ولنػػا أف نتصػػور مػػدى ا
ا ، إذا ىػػو أعػػد نفسػػو أل يقبػػؿ لفظػػا يػػرد لػػو فػػى سػػياؽ مػػف يحدثػػو حػػديثً الفكػػرى الػػذى يحػػدث لمػػدارس

، فػػإذا لػػـ يكػػف ير إلييػػافػػى الوجػػود يشػػ )أفػػراد(يػػزعـ لػػو أنػػو حػػديث عممػػى، إل إذا كػػاف لػػذلؾ المفػػظ 
لفكػرة التػى بيف كائنات الدنيا الخارجية، فيى مركب ناقص لـ يكتمؿ لو كياف ا )رصيد(لمفظة مفيدة 

، بػأف نضػمف وجػود أفػراد ا مرىوناف باكتماؿ الفكرة أولً ، فالقبوؿ والرفض معً يجوز قبوليا أو رفضيا
 (.ٖٓٔ، ٜٛٛٔ)زكى نجيب محمود: فعمية مما يشير إليو السـ المعيف 

، ز بػػيف السػػـ الكمػػى والسػػـ الجزئػػىومػػف ىنػػا فػػإف إعػػداد الػػدارس ليكتسػػب القػػدرة عمػػى التمييػػ     
، والقػدرة السػميـ: قيمػة الدقػة فػى التعبيػر يؤدى إلى امتالؾ قيمػة عقميػة ذات أثػر فػى التطػور الفكػرى

 عمى نقد العبارات، والتمييز بينيا.
ف لػـ تكػف ممػا يشػالكممات المنطقية: وىى مػف أخطػر ال-ٖ ير إلػى كممػات مػف الناحيػة المنطقيػة، وا 

، ويقصد بيا تمؾ الكممات التػى تصػؿ أجػزاء الكػالـ بعضػيا بػبعض شئ اطالقا فى عالـ الواقع
، مثػػػؿ واو ف لػػػو دللتػػػو فػػػى السػػػتدلؿ العقمػػػى، ول تكػػػوف لػػػو إشػػػارة إلػػػى شػػػئ واقػػػعوصػػػال تكػػػو 

، ومػػا إلييػػا ،)بعػػض(، وكممػػة )كػػؿ(وكممػػة  )لػػيس(،وكممػة  )إذا(،وكممػػة )أو(، العطػؼ، وكممػػة 
 ليس(.أو ) )إذا(أو شئ اسمو ( )أوالخارجى شئ بيف األشياء اسمو فميس فى العالـ 

ارة وتسػمى ىػػذه الكممػػات بالكممػػات المنطقيػػة أو البنائيػة ألف عمميػػا مقصػػور عمػػى بنػػاء العبػػ      
، فػػػال سػػػابقة عمييػػػا فػػػى الوجػػػود، واسػػػتعماليا يقتضػػػى وجػػػود كممػػػات المغويػػػة بنػػػاء يجعػػػؿ منيػػػا فكػػػرة

، ولذلؾ نرى أسػماء )كتاب(و )كراسى(كممتى  إل إذا عرفت أولً  )كراس أو كتاب(تستطيع أف تقوؿ 
، فيسػتحيؿ أف يبػدأ تػأتى بعػد ذلػؾ أمثػاؿ ىػذه الكممػات ، ثػـيأتى تعمميا أوًل فى حياة الطفػؿ األشياء

ا ممػا يقػع دأ بكممػات ممػا تسػمى كػؿ كممػة شػيئً لكػف يبػ)إذا(، أو كممػة )أو( الطفؿ تعممو لمغة لكممة 
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ا باستخداـ لمكممات المنطقية ، ثـ يتعمـ بعد ذلؾ كيؼ يبنى مف ىذه الكممات الشيئية أفكارً فى خبرتو
 (.ٓٓٔ، ٜٛ٘ٔ)زكى نجيب محمود:  التى أشرنا إلييا

و بصػػػفة أالكممػػػات الوجدانيػػػة، وىػػػى الكممػػػات التػػػى تػػػدؿ عمػػػى قيمػػػة خمقيػػػة أو قيمػػػة جماليػػػة ،  -ٗ
مف نوع معيف ، لكنيا ل تشير إلػى كػائف  ، الكممات التى تدؿ عمى أف فى المتكمـ انفعالً عامة

خػارجى ، ولنضػرب مػثال رجػال وقػؼ أمػاـ الشػمس المشػرقة ومػا ترسػمو مػف أشػعة ذىبيػة فقػاؿ: 
 (.ٛٓٔ، ٜٛ٘ٔ)زكى نجيب محمود: ىذا جميؿ ، فأيف مدلوؿ مثؿ ىذه الكممة وماشابييا؟ 

ئ قػائـ فػى وما يػدور مػدارىا مػف كممػات ل تشػير إلػى شػ )جميؿ(ؤكد التحميميوف أف كممة ي      
جميػؿ لػيس ، فقولنا عف شئ ما أنػو شير إلى حالة نفسية يحسيا قائميا، بؿ تعالـ األشياء الخارجية

، ألف التربيػػػع صػػػفة يمكػػػف ترجمتيػػػا إلػػػى مقػػػاييس موضػػػوعية ل يتػػػدخؿ مػػػف قبيػػػؿ قولنػػػا أنػػػو مربػػػع
، وأما مية القياس متأثرة بحواس اإلنساففييا بميولو الذاتية إل بالحد األدنى الذى يجعؿ عماإلنساف 

الجماؿ فصفة ل يمكف ترجمتيا إلى شئ مف ىذا. نعـ قد نجعؿ تعريؼ الجماؿ فى بعػض األشػياء 
ى معينػػة ألعضػػاء الجسػػـ اإلنسػػانى الػػذ الجميمػػة أف تتحقػػؽ فيػػو مقػػاييس معينػػة، كػػأف نحػػدد أطػػوالً 

، ولكػف ذلػؾ ة التى نقوؿ عنيا شػعر جميػؿ وىكػذاا معينة ألجزاء القصيد، وأوزانً قوؿ عنو إنو جميؿن
عػف اخػتالؼ المقػاييس  ، فضػالً زماف إلى زماف، ومف بمد إلػى بمػد كمو مرىوف بالذواؽ المتغيرة مف

وجػود  ، فيى فى بيت الشػعر غيرىػا فػى جسػـ المػرأة، ولػيس ليػالمقررة فى مختمؼ األشياء الجميمةا
 (.ٕٔٔ، ٜٛ٘ٔ)زكى نجيب محمود: فى الشروؽ 

، أو ليدؼ األساسى مف فمسفة فتجنشتايف، سواء فى فمسػفتو األولػىوكاف تحميؿ المغة ىو ا     
التػى تمثػؿ المراحػؿ األولػى مػف  )رسالتو المنطقية الفمسفية(فمسفتو المتأخرة، فيو يقوؿ فى مقدمػة 
أف الػذى دعػى  –فيمػا أعتقػد –ج مشكالت الفمسفة، ويوضػح تطوره الفكرى الفمسفى: "إنو كتاب يعال

إلى إثارة ىذه المشكالت ىو أف منطؽ لغتنا يساء فيمو. ويمكف أف نمخص معنى الكتاب كمو عمى 
، وأمػا مػا ل نسػتطيع أف يمكف قولو عمى اإلطالؽ، يمكػف قولػو بوضػوحنحو قريب مما يمى: أف ما 

ؾ فالكتػػػاب يسػػػتيدؼ إقامػػػة حػػػد لمتفكيػػػر، أو عمػػػى نتحػػػدث عنػػػو فالبػػػد أف نصػػػمت عنػػػو. وعمػػػى ذلػػػ
ا لمتفكيػر، ، فػذلؾ ألننػا لكػى نقػيـ حػدً ألصح ل يستيدؼ إقامة حد لمتفكير، بؿ لمتعبير عػف األفكػارا

د يمكػف أف يوضػع ... ولذا فػإف ىػذا الحػلحد كمييما مما يجوز التفكير فيويمـز أف نجد جانبى ذلؾ ا
ا ل معنػى لػو" لجانػب اآلخػر مػف ىػذا الحػد فسػيعد ببسػاطة شػيئً ، أما ما يكوف فى افقط بالنسبة لمغة

 (.ٜ٘، ٜٛٙٔ)لدفيج فتجنشتايف: 
فمسػفية ليسػت كذلؾ ذىب فتجنشتايف إلى أف معظـ القضايا واألسئمة التى كتبت عف أمور      

، وكػؿ مػا أف نجيب عف أسئمة مف ىذا القبيػؿ ، فمسنا نستطيع إذفكاذبة، بؿ ىى خالية مف المعنى
، فمعظـ األسئمة والقضايا التى يقوليا الفالسفة إنمػا نقرر عنيا إنيا خالية مف المعنى نا ىو أفيسع

 )فيى أسئمة مف نفس نوع السؤاؿ الذى يبحث فيما إذاتنشأ عف حقيقة كوننا ل نفيـ منطؽ لغتنػا 
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ذف فال عجب كاف الخير ىو نفسو الجميؿ عمى نحو التقريب(، كالت ، إذا عرفنا أف أعمؽ المشػوا 
 (.ٖٛ، ٜٛٙٔ)فتجنشتايف: ليست فى حقيقتيا مشكالت عمى اإلطالؽ 

أى أف سػػوء فيػػـ منطػػػؽ المغػػة ىػػػو الػػذى أدى فػػػى نظػػر فتجنشػػػتايف إلػػى ظيػػػور كثيػػر مػػػف      
، ا صػػحيًحاا اسػػتخدمنا المغػػة اسػػتخدامً ، وأف ىػػذه المشػػكالت لػػف يػػتـ حميػػا إل إذمسػػفيةالمشػػكالت الف

ا أو غير صحيح إل إذا عرفنا القواعد التى يجب أف ا لمغة صحيحً ولف نعرؼ ما إذا كاف استخدامن
 ، ولف يكػوف ذلػؾ إل بواسػطة التحميػؿ، األمػروالقضايا التى تتكوف منيا المغة نستخدـ وفقيا األلفاظ
 (.ٖٛٔعزمى اسالـ: د.ت، إف الفمسفة كميا عبارة عف تحميؿ لمغة" )الذى جعمو يقوؿ "

فتجنشػػػتايف: "إف المػػػنيج الصػػػحيح لمفمسػػػفة يمكػػػف أف  وفػػػى موضػػػع آخػػػر مػػػف رسػػػالتو يؤكػػػد
 يكوف ىو ىذا:

ا ل عالقػػػػة لػػػػو ، أى شػػػػيئً ف قولػػػػو، أى قضػػػػايا العمػػػػـ الطبيعػػػػىا إل ممػػػػا يمكػػػػ"أل تقػػػػوؿ شػػػػيئً     
ا ميتافيزيقيػا، تبػرىف لػو أنػو لػـ ، حينمػا يرغػب شػخص أخػر فػى أف يقػوؿ شػيئً ، فتبرىف دائًمػابالفمسفة

وف ىػػذا المػػنيج مقنًعػػا لمشػػخص معينػػة فػػى قضػػاياه قػػد ل يكػػ ألفػػاظ( )أىيعػػط أى معنػػى لعالمػػات 
، إل أف ىذا المنيج يمكف أف يكوف ىو المنيج الصحيح و قد ل يشعر أننا نعممو الفمسفة، فياآلخر

 (.ٖٙٔ، ٜٛٙٔ)فتجنشتايف: عمى وجو الدقة" 
ونظريتػػو  نطقيػػة()الذريػػة الموالمنحنػػى العػػاـ فػػى رسػػالة فتجنشػػتايف يقػػـو عمػػى فكرتػػو عػػف      

 .التصويرية لمغة
مػف أف العػالـ ينحػؿ إلػى وقػائع  )رسػالتو(لكنو فيما بعد، تخمى عف فكرتػو التػى افتػتح بيػا      

ى ذريػػة تتكػػوف مػػف أشػػياء أو مػػف بسػػائط منطقيػػة، إذ أف السػػبب األساسػػى الػػذى دعػػا فتجنشػػتايف إلػػ
، لكػى تقابػؿ وليػة ينحػؿ إلييػا العػالـد وحػدات أ، كاف ىو ضػرورة وجػو القوؿ بتحميؿ العالـ إلى وقائع

 )وىػىالوحدات األولية التى تنحػؿ إلييػا المغػة بحيػث يتوقػؼ صػدؽ أو كػذب الوحػدات األوليػة لمغػة 
)أى عمػػػى وجػػػود أو عػػػدـ وجػػػود ىػػػذه الوحػػػدات األوليػػػة التػػػى ينحػػػؿ إلييػػػا العػػػالـ  القضػػػايا األوليػػػة(

ا لتحميمو لمغة إلى مجموعة ذا النحو تبريرً ، وعمى ذلؾ كاف تحميؿ فتجنشتايف عمى ىالذرية( الوقائع
 (.ٕٕ، ٜٛٙٔ)لدفيج فتجنشتيف: مف القضايا األولية 

ف فكرتػو تخمػى بالتػالى عػ ،ية()األبحػاث الفمسػفولما غير فتجنشتايف مف وجية نظره فػى كتابػو     
يػػة التػػى ، فمػػـ تعػػد المغػػة تنحػػؿ إلػػى مجموعػػة مػػف القضػػايا األوليػػة أو الذر السػػابقة فػػى تحميػػؿ العػػالـ

، والتػى تعتبػر جميػع القضػايا طابقتيػا لموقػائع الذريػة الموجػودةيتوقؼ صدقيا أو كذبيا عمػى مػدى م
األخرى دللت صدؽ ليا، بؿ أصبحت المغة فى نظػره وسػيمة لالتصػاؿ بػيف النػاس الػذيف طوروىػا 

 بحيث تخدـ األغراض المختمفة لنشاطات حياتيـ المتعددة.
 )بالجمػػؿاىـ بيػػا كارنػػاب فػػى التحميػػؿ المغػػوى كشػػفو عمػػا أسػػماه ومػػف اإلسػػيامات التػػى سػػ     

، فكارناب يقرر فى ىذا الصدد أف الكثير مف المشكالت التى أوجدىا الفالسفة الموضوعية الزائفة(



015 

 

، ذات عالقػػػات لغويػػػة سػػػميمة )أو صػػػفات(ترجػػػع إلػػػى أنيػػػـ قػػػد عمػػػدوا إلػػػى التػػػأليؼ بػػػيف محمػػػولت 
، والنتيجػة التػى يتوصػؿ إلييػا فػى العػادة ركيػب المغػوى الصػحيحا عمى التوموضوعات خارجية تمامً 

، واألحكػػاـ المصػػاغة يف األحكػػاـ المصػػاغة بمغػػة الموضػػوعأمثػاؿ ىػػؤلء الفالسػػفة إنمػػا ىػػى الخمػػط بػ
ولػػيس مػػف شػػؾ فػػى أف ىػذا الخمػػط ىػػو المسػػئوؿ عػػف انتشػػار العديػػد مػػف  ،)مػػا ورا  المغػػة(بعبػارات 

 )الكميات(.ت الميتافيزيقا الكالسيكية مثؿ مشكمة الخالفات الفمسفية حوؿ بعض مشكال
فيػػذه جممػػة موضػػوعية  )الػػوردة  حمػػرا (،، بالعبػػارة عمػػى مػػا يقػػوؿ ويسػػوؽ كارنػػاب مثػػالً     

وأمػا العبػارة القائمػة بػأف  التػى تشػير إلػى شػئ(،، صيغت عمى الطريقة المادية فى الحػديث )حقيقية
إلػى  )كممة وردة ىى كممػة تشػيرلعبارة القائمة بأف ، وأما افيى جممة شبو موضوعية الوردة شئ()

)زكريػا إبػراىيـ: طريػؽ الصػورية فػى الحػديث ، ولكنيػا صػيغت عمػى ، فيػى كممػة سػميمة لغوًيػاشئ(
ٜٔٛٙ، ٕٕٜ). 
نيػا جممػة حسػية يفيميػا كػؿ شػخص ، ألة األولى يجد أنيا ل تثير خالًفاوالمتأمؿ فى العبار      

ف كانػػػت جميػػػرةاميامنػػػا، ويعػػػرؼ السػػػبيؿ إلػػػى اسػػػتخد  . وكػػػذلؾ ل تثيػػػر العبػػػارة الثالثػػػة إشػػػكالت وا 
، فإننػػا ذه، عمػػى حػيف أف فالسػػفة المغػة لػػو نطقػوا بعبػػارة مثػؿ ىػػالنػاس ل تتحػػدث بمثػؿ ىػػذه الصػيغة

نفيػػػـ مػػػا يقولػػػوف ونعػػػرؼ أنيػػػـ ييػػػدفوف مػػػف وراء ذلػػػؾ إلػػػى تجنػػػب الغمػػػوض والتمػػػاس المزيػػػد مػػػف 
الطريقػػػة الثانيػػػة مػػػف طػػػرؽ  طالمػػػا اصػػػطنعوا فػػػى تعبيػػػراتيـ –لألسػػػؼ –الوضػػػوح. ولكػػػف الفالسػػػفة 

فى حيف أف العبارة الثانية ل تنبئنا  ،)موضوعات(، متوىميف بذلؾ أنيـ يتحدثوف بالفعؿ عف التعبير
مزعومػة  )كائنػات(( أو )أشػيا  ! ومثؿ ىػذه الحػديث العػارض عػف فى الحقيقة بأى شئ عف الوردة

)المعػانى( افيزيقية العقيمة التى طالما ثارت بيف الفالسفة حوؿ ىو األصؿ فى تمؾ المناقشات الميت
 (.ٖٓٓ، ٜٙٛٔإبراىيـ:  )الكميات( )زكرياأو 
إف المغة التى مثاليػا العبػارة األولػى يمكػف تسػميتيا )بمغػة األشػياء(، أمػا التػى مثاليػا الثالثػة      

أو  –مػثالً –حػوى لمغػة الفرنسػية ، فػإذا كنػا نصػؼ بالعربيػة التركيػب الن)بمغة الشرح(فيمكف تسميتيا 
، وتكػػوف نسػػية بالنسػػبة لبحثنػػا لغػػة األشػػياء، عندئػػذ تكػػوف الفر مػػؿ المؤلفػػات األدبيػػة فػػى الفرنسػػيةنح

 العربية لغة الشرح.
، مػػػف حيػػػث ىػػػى جتيػػػد كارنػػػاب فييػػػا اجتيػػػاًدا ممحوًظػػػاالتػػػى ا Semanticsمانطيقا يوالسػػػ     

تشػتمؿ عمػى الدراسػات التػى تتػرجـ لغػة األشػياء  ييػا،األلفػاظ والعبػارات عمػى معان بحث فػى دللت
، إذف فمحػػػور ىػػػى دراسػػػة معػػػانى العبػػػارات المغويػػػةإلػػػى لغػػػة شػػػارحة . وبعبػػػارة أبسػػػط: السػػػمانطيقا 

بػيف المفػظ وبػيف شػئ  السمانطيقا ىو دللة المفظ عمى مسماه، وىذه الدللة إف ىى إل عالقػة قائمػة
بػػيف النػػاس  تػػدؿ عمػػى شػػخص )إسػػماعيؿ القبػػانى(فكممػة ، يقػػع خػػارج حػػدود المغػػة، آخػر مرمػػوز لػػو

، إليػػو، لػػيس كممػػة مػػف كممػػات المغػػة . وواضػػح أف ىػػذا الشػػخص المشػػاركػػاف معينػػا بصػػفات خاصػػة
، الدلليػة بػيف الكممػة أو العبػارة فالسػمانطيقا إذف ىػى ربػط العالقػة–إنما ىو شػئ فػى عػالـ األشػياء 
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ـ خػػػارج عػػػف حػػػدود المغػػػة بكػػػؿ مػػػا فييػػػا مػػػف كممػػػات وبػػػيف الشػػػئ أو الحادثػػػة المشػػػار إلييػػػا فػػػى عػػػال
 (.ٕٓٔ، ٖٜ٘ٔ محمود: )زكى نجيبوعبارات 

إلػػى أخػػرى  )الماديػػة(مػػف تحويػػؿ العبػػارة الشػػيئية  دَّ ُبػػ ولكػػى نعمػػؿ أداة التحميػػؿ المغػػوى، فػػال     
 ، ونسوؽ المثالى التالى:)شارحة(صورية 
ىػػا ىػػو أنيػػا تقػػرر شػػيًئا عػػف ظاىر . ىػػذه عبػػارة حاضػػرة األمػػس كانػػت عػػف مكػػة المكرمػػة""م -

 )مكة، ماداـ اسـ مكة قد ورد بيا، بؿ تقوؿ ما تقولو عف محاضرة األمس؟ وعف كممة مكة
فعممنػػػا بصػػػفات مدينػػػة مكػػػة نفسػػػيا ل يتػػػأثر قػػػط بكػػػوف ىػػػذه العبػػػارة صػػػادقة أو  المكرمػػػة(.

 أنيػا يمكػػف)ال عػػف الشػئ نفسػػو( كاذبػة. وممػا يػػدؿ عمػى أف العبػارة تحػػدثنا عػف شػػبو شػئ 
أو ورد تعبيػر ، )مكة المكرمػة( ترجمتيا إلى العبارة اآلية: "فى محاضرة أمس وردت كممػة 

 (.ٕٕٕ، ٖٜ٘ٔ)زكى نجيب محمود:  مرادؼ ليذه الكممة"
يسػػػميو ، وتحويػػػؿ الكػػػالـ عمػػػى ىػػػذا النحػػػو مػػػف صػػػورتو الغامضػػػة إلػػػى صػػػورتو الواضػػػحة      

، ويقػػوؿ أف العبػػارات الفمسػػفية وب الصػػورىسػػموب المػػادى إلػػى األسػػملمعبػػارة مػػف األ كارنػػاب تحػػويالً 
، فعندئػػػذ نػػػرى أف كػػػؿ مػػػا يسػػػمونو بالمشػػػكالت ( كميػػػا ينكشػػػؼ أمرىػػػا بيػػػذا التحويػػػؿ)الميتافيزيقيػػػة
، وليست ىى بالحديث عف ىذا الشئ أو ذاؾ بحيث إل حديثًا عف ىذه المفظة أو تمؾ الفمسفية ليس
 .عة األشياء لقبوؿ الحديث أو رفضويمكف مراج

سػـ الكمػى، ، واسػـ الفئػة ىػو ال)اسـ الفئة(ومف تحميالت رسؿ المغوية ما ذكره بخصػوص      
: راد يجمعيػػا مػػا بينيػػا مػػف تشػػابو أى، أى كػػؿ اسػػـ يطمػػؽ عمػػى فئػػة مػػف األفػػمػػا عػػدا أسػػماء األعػػالـ

، فالفئػػػة ىػػػى مقػػػاباًل لجانػػػب أو عالقػػػة فػػػى اآلخػػػر مػػػوازاة تجعػػػؿ كػػػؿ جانػػػب أو عالقػػػة فػػػى أحػػػدىا
اد التػػػى يصػػػح كػػػؿ واحػػػد منيػػػا أف يوضػػػع مكػػػاف الرمػػػز المجيػػػوؿ فػػػى دالػػػة القضػػػية مجموعػػػة األفػػػر 

ىػى تمػؾ األفػراد التػى إذا  )النػاس(تكػوف فئػة  )س إنسػاف(: ، ففػى قولنػافيحوليا إلى قضػية صػادقة
أصبحت الدللة قضػية صػادقة )الغزالػى إنسػاف(، ويخػرج مػف  )س(وضعنا اسـ أى فرد منيا مكاف 

، أو بػال )األسػد إنسػاف(فتتحوؿ الدالة إلى قضية كاذبة،  )س(اسمو مكاف ىذه الفئة كؿ فرد نضع 
 (.ٔٚٔ، ٜٜٙٔ)عثماف عبد المعز عبد الوىاب: ( إنساف )التقوىمعنى 
، وفيػػـ أحػػد دلولف: األوؿ يتمثػػؿ فػػى ماصػػدقاتو، والثػػانى يتمثػػؿ فػػى مفيومػػوولسػػـ الفئػػة مػػ     

، اتو الكثيرة التى ىى أعضاء الفئةوؿ: ُيفسر بمسميالمدلوليف يتوقؼ عمى السياؽ الذى يرد فيو، األ
شػير إلػى ماصػدقات، والثانى يفسر بالصفة الواحدة المشتركة بيف المسميات ىذه. واسـ الفئػة رمػز ي

 (.ٓٗ، ٜٔ٘ٔ" )زكى نجيب محمود: ما صدقات وليس فيو مفيوـوليس إلى تصورات، فالعالـ "
ة ، فقولنا )طالب كمية التربية بجامعة عػيف شػمس دالة قضي –ا كاف نوعيا أيً -واسـ الفئة     
 ( دالة قضية تنحؿ إلى:ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓعاـ 
 طالب بكمية التربية بجامعة عيف شمس ٔس
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 طالب بكمية التربية بجامعة عيف شمس ٕس
 ... وىكذا لب بكمية التربية بجامعة عيف شمسكا ٖس
شػػئ معػػيف، إل إذا حممنػػاه إلػػى  فاسػػـ الفئػػة مثػػؿ العبػػارة الوصػػفية رمػػز نػػاقص ل يػػدؿ عمػػى     

، ومػػف ثػػـ تتػػاح لنػػا فرصػػة التحقػػؽ مػػف التػػى يشػػير كػػؿ منيػػا إلػػى فػػرد بعينػػومجموعػػة مػػف القضػػايا 
الميتافيزيقيػا أف  ، وأىميػة ىػذا فػى نقػضية التى تشير إلى ىذا الفػرد وذاؾصدؽ أو كذب ىذه القض

، فيػا ىنػا مػف طبيعػة األشػياء الماديػةليسػت )العقوؿ اإلنسػانية( أحدًا لو ساؽ لنا عبارة يقوؿ فييا: 
كػػاف ىنػػاؾ جماعػػة مػػف أفرادىػػا نتصػػورىا مجتمعػػة فػػى طائفػػة  ،)العقػػوؿ اإلنسػػانية(اسػػـ الفئػػة ىػػو 

 )الحميػر الوحشػية(و فرنسػية(الكتػب ال) ، كقولنػا مػثالً مؽ عمييا طائفة العقوؿ اإلنسانيةواحدة، ونط
، قبػؿ أف نعػرؼ أف العقػوؿ اإلنسػانية كػذا وكػذاة ب.. فينا ل يجوز أف نبحث فى القضية القائموىكذا

 ،ٖٜ٘ٔ)زكى نجيػب محمػود: عمى وجو التحقؽ ما ىى أفراد ىذه الجماعة التى نريد الحكـ عمييا 
ٔٛٙ.) 
ذا كػػاف فيتجنشػػتايف قػػد ذىػػب إلػػى أف المػػرء عنػػدما يفحػػص بنيػػة المغػػة فإنػػ      و يفحػػص بنيػػة وا 

المغػة، بػأى  ه النقطة بقولو أننا عندما نشارؾ فىىذ Davidson, Dديفيدسوف" العالـ، فقد أوضح "
ادقة فػػى مالمحيػػا ف تكػػوف صػػأمػػف  لبػػد، فإننػػا نشػػارؾ فػػى صػػورة لمعػػالـ مغػػزى مطمػػوب لمتواصػػؿ

، فإننػػا نظيػر المالمػػح الواسػػعة فػػى بإظيػػار المالمػػح الواسػعة فػػى لغتنػػا، ويمػػـز عػػف ىػذا أنػػو الواسػعة
يتعػػيف عمينػػا ذلؾ رأى ديفيدسػػوف أف الشػػئ الػػذى ا لػػوتبًعػػ(. ٕٖ: ٜٜ٘ٔ)صػػالح إسػػماعيؿ، الواقػػع 

، ىػو مػا يوجػد بشػكؿ عػاـ بالنسػبة لجممػة شئنا أف نقدـ مالمػح عامػة لمعػالـ ، إذاالعناية بو فى المغة
 فى المغة بحيث تكوف صادقة.

 :مف أف تستوفى بعض الشروط د  بُ  نى لويذىب ديفدسوف إلى أف أية نظرية فى المع    
 ولتكف س(.)فى المغة الطبيعية التى ندرسيا قديـ المعنى لكؿ جممة يجب أف تمكننا مف ت -ٔ
ا مػف مخػزوف متنػػاه مػف كممػػات ا دللًيػػتركيًبػ)س( يجػب أف  تبػيف كيػػؼ تتركػب الجمػؿ فػػى  -ٕ

 لربط ىذه الكممات.س( ) عف طريؽ قواعد س()
يكػوف مؤسسػا عمػى نفػس مخػزوف  )س(يجب أف تبيف برىانيا عمى كيؼ تعمؿ الجمؿ فػى  -ٖ

 ذاتيا. )س( ـ الذى تأسس عميو جمؿالمفاىي
 ا.يجب أف تكوف قابمة لالختبار تجريبيً  -ٗ
حػػوؿ اعتمػػاد ا مػػف أف تقػػدـ تقريػػرً  دَّ ُبػػ ويؤكػػد ديفيدسػػوف أف أيػػة نظريػػة مقنعػػة فػػى المعنػػى ل      

، فػال يوجػد ( عمى معانى الكممات المكونة ليا، ومػا لػـ تقػدـ مثػؿ ىػذا التقريػرمعانى الجمؿ فى )س
، ول يوجػد تفسػير لمحقيقػة القائمػة بػأف الشػخص )س(يقة القائمػة بػأف المػرء يسػتطيع تعمػـ تفسير لمحق

، يكوف عمى عة محددة بشكؿ متناىى مف القواعد، ومجمو لفظية متناىية عندما يتمكف مف فيـ ثروة
 استعداد إلنتاج أى عدد لمتناىى مف الجمؿ وفيمو.  
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  التحميؿ المنطقى:
ه مف ، نذكر القارئ بما سبؽ أف أوضحنالتحميمييف فى التحميؿ المنطقىد اولكى نتبيف جيو      

 ،ٖٜ٘ٔزكى نجيػب محمػود: ، وتحميؿ فمسفى لغػوى )طقى: تحميؿ منتفرقة بيف نوعيف مف التحميؿ
ٔ٘٘.) 
، )كػػؿ(مثػػؿ  ا()شػػيئً ل تسػػمى فػػإذا كانػػت ميمػػة المنطػػؽ ىػػى أف يبحػػث فػػى األلفػػاظ التػػى     

بحػث فإنمػا ي )العالقية(، ألنو حيف يبحث فى ىذه األلفاظ الخ (... إذاً  )إذا، ()إما ... أو)بعض(، 
، فػػإف التػػى تمػػأل ذلػػؾ اإلطػػار الصػػورى )المػػادة(، بغػػض النظػػر عػػف فػػى التركيبػػة الصػػورية لمعبػػارة

 ، يعتبػػر تحمػػيالً مػػا يحتويػػو مػػف عالقػػات بػػيف أجزائػػو خػػراجؿ ىػػذا التركيػػب الصػػورى بالتحميػػؿ إلتنػػاو 
 (.ٙ٘ٔ، ٖٜ٘ٔمحمود: زكى نجيب ا )منطقيً 
 صورى(.وأوؿ ما يمكف بيانو ىنا ىو معنى القوؿ بأف المنطؽ عمـ )     
ادة التى تتركب بغض النظر عف الم ،، ىى العالقات الكائنة بيف أجزائوعادة فصورة الشئ     

 )مادتػو(، ىذا المكتب الذى أجمس إليػو ألكتػب ىػذه الفصػوؿ منيا ىذه األشياء، وعمى سبيؿ المثاؿ
، وقػػد يكػػػوف مػػػف ىػػػو الخشػػػب، إذ قػػد يكػػػوف مػػف المعػػػدفىػػى الخشػػػب، لكػػف مػػػا يجعمػػو مكتبػػػا لػػيس 

... أخرى، ككرسى أو دولًبػا أو شػباًكا الحجارة، كذلؾ فإف الخشب نفسو يمكف أف نكوف منو أشكالً 
 .( العالقات بيف مكوناتو وعناصره)شكؿا ىو وىكذا، ومف ىنا نقوؿ أف الذى يجعؿ المكتب مكتبً 

أمامنػػػا فسػػػوؼ ل  )كومػػػة(، لػػػو فككناىػػا وجعمناىػػػا السػػيارة تتكػػػوف مػػػف عشػػرات األجػػػزاء إف     
القػات بػيف ىػذه المكونػات تكوف سيارة، لماذا مع أف جميع مكوناتيا مازالػت موجػودة؟ ألف شػكؿ الع

 ، وىذا الشكؿ بيف مكونات السيارة ىو الذى يجعميا سيارة.قد اختمؼ
 ، ولنتأمؿ األمثمة التالية:راتىكذا األمر فيما نسوقو مف عبا

 نور طالبة متفوقة. -
 حسف طالب رياضى. -
 أكـر إنساف عاقؿ. -
(.وىذا وذلؾ غيػر  )حسف( ،غير  )نور(، ومختمفة فى مادتيا ومحتواىاثالث جمؿ        )أكػـر

، ومػػا نصػػؼ بػػو ىػػذا وذاؾ غيػػر مػػا نصػػؼ بػػو مػػا نصػػؼ بػػو نػػور غيػػر مػػا نصػػؼ بػػو حسػػفكػػذلؾ ف
.  أكـر
 )أ(واحػد رمػزه  )الشػكؿ(فسػوؼ نجػد أف  الكممات ووضعنا بدًل منيػا رمػوًزا، فنالكف لو حذ     
 )ب(.ىى 
 آخر: ونسوؽ مثالً     
 القمـ بيف المسطرة والكتاب.   
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 البرتقالة بيف السكيف والطبؽ.   
 التمميذ بيف المعمـ والسبورة   
 )أ(بػيف  )ب(صػيغة التاليػة ، فسػوؼ نجػد الكممات التى تشير إلى أشياء ماديػةإذا حذفنا ال     
 )ج(.و 
، فيػػػذا  يعنػػػى أنػػػو (٘، ٜٔ٘ٔ)زكػػػى نجيػػػب محمػػػود: فػػػإذا قمنػػػا أف المنطػػػؽ عمػػػـ صػػػورى     

ميػػز فييػػا بػػيف المتشػػابو ، ثػػـ يصػػنؼ تمػػؾ العالقػػات ليالعالقػػات التػػى تػػربط أجػػزاء الكػػالـيسػػتخمص 
 ه.، وىذا يعنى أف المنطؽ يعنى بصورة الكالـ دوف مادتو ومعناوالمتبايف

، ىـ ل يسمحوف، تقسيـ واحد حاسـ فى تصنيؼ العموـوأنصار وحدة العمـ ل يسمحوف إل ب       
 )العمـو الطبيعيةوبيف عموـ الواقع )المنطؽ والرياضة( بؿ ويؤكدوف الفارؽ بيف العمـو الصورية 

مو فيما ي، فإذا ما أوضحنا ما يتصؿ بالمنطؽ فسوؼ نجد أف التقدـ الرئيسى نحو فواالجتماعية(
، والتحميالت الخاصة بالمعنى اع الجياز الرمزى لممنطؽ الرياضى: ابتدأتـ كاف يعتمد عمى أمريف

ا مف مف حيث معناه ومبناه. ومع أف كثيرً  ،والخاصة بمعنى الجممة فى محيط ذلؾ الجياز الرمزى
بمعنى  المنطؽ المسائؿ ل تزاؿ موضع خالؼ فإنو ل يكاد يوجد خالؼ بشأف النظرية القائمة بأف

ا عف عموـ الواقع فى أنو ل يقدـ أى ا أساسيً ، يختمؼ اختالفً عمـ صور الستنباط الصحيح
إلى جياز منظـ داخمى لمغة  معمومات تتعمؽ باألشياء العادية فى الحياة. وقواعد الستنباط تنتمى

ندما نكوف قد قمناه بصورة ا عدقيقً  نا مف أف نعبر فى صورة ما تعبيًرا. وىذه القواعد إنما تمكنمتسقة
أخرى. وىكذا تساعدنا القواعد المنطقية بأف تيدينا فى انتقالنا مف المقدمات إلى النتائج ، وظيور 
شئ بمظير الجدة فى الستدلؿ الستنباطى إنما ىو ظاىرة سيكموجية ترجع إلى عجزنا عف أف 

)ىربرت  اقدمات أكثر تعقيدً نحيط بممحة واحدة مف لمحات البصر بما تتضمنو مجموعة مف الم
 (.ٓٚٔ، ٖٜٙٔفايجؿ: 

وجيود الفمسفة التحميمية فى التحميؿ الرياضى ساىمت إلى حد كبير فى إنضاج مػا أصػبح      
، ويدؿ اسػـ المنطػؽ الرياضػى ل عمػى طبيعػة ميمػة أو المنطؽ الرياضى، المنطؽ الرمزى يسمى ب

: ؿ كػذلؾ عمػى أنػو ثمػرة جيػود فػريقيفنمػا يػدوا  ، ىذا المنطػؽ الجديػد وموضػوعاتو وطريقتػو فحسػب 
، ومػػنيـ بطبيعػػة الحػػاؿ كػؿ مػػف جمػػع بػػيف منطػؽ، وفريػػؽ مػػف عممػػاء الرياضػياتفريػؽ مػػف عممػػاء ال

 التخصصيف.
عامػػؿ األساسػػى ، بػػأف الأدت إلػػى ظيػػور ىػػذا المنطػػؽ الجديػػد ويشػػرح كارنػػاب الػػدوافع التػػى     

رورة التنػاوؿ النقػدى ألسػس الرياضػيات. صػحيح ، إنما ىو تزايد اإلحساس بضالذى يكمف وراء ىذا
، كتسبت المزيػد مػف المعرفػة الجديػدة، واا منذ نيوتف وليبنتزا ممحوظً أف الرياضيات قد أحرزت تقدمً 

ا لكف ىذا التقدـ لـ يحدث بنفس الدرجة بالنسبة ألسػس الرياضػيات. مػف أجػؿ ىػذا بػدأنا نممػس عػددً 
األساسػػػية لمرياضػػػيات. وقػػػد أثمػػػرت ىػػػذه الجيػػػود فػػػى  مػػػف الجيػػػود السػػػاعية إلػػػى إيضػػػاح المفػػػاىيـ
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. ولػـ يكتػؼ كارنػا عػف الحػد، وعػف العػددالوصوؿ إلى تعريفات محددة لبعض ىذه المفػاىيـ، مثػؿ أف
نمػا ألحػوا كػذلؾ عمػى ضػرورة توضػػيح لمفػاىيـ األساسػية إلػى فكػػرة العػددالمفكػروف بإرجػاع تمػؾ ا ، وا 

ود لدراسػػة األسػػػس مػػف شػػأف ىػػذا اتجػػػاه عػػدد مػػف الجيػػا. وكػػاف ا منطقًيػػػفكػػرة العػػدد نفسػػيا توضػػيحً 
 واف تتجو ىذه الجيود إلى إيجاد نسؽ منطقى دقيؽ وشامؿ. دَّ ب   ، مما كاف لالمنطقية لمحساب

وبػرزت  ىيمبػرت(.و) )رسػؿ(( وىوايتيدو) فريجة(و) )بيانو(، جيػد ومف أبرز ىذه الجيود    
لػػػى أف تناقضػػػات معينػػػة مػػػف التػػػى تنشػػػأ فػػػى الحاجػػػة إلػػػى بنػػػاء منطػػػؽ جديػػػد عنػػػدما تنبػػػو الػػػبعض إ

، ولػػـ يكػػف مػػف السػػيؿ التغمػػب عمػػى ىػػذه التناقضػػات إل عػػف الرياضػػيات ذات طبيعػػة منطقيػػة عامػػة
 (.Carnap. R: 1963,135طريؽ تغيير جوىرى فى المنطؽ )

ويمخػػص عزمػػى  ،مػػف كممػػات المغػػة ومػػف المالحػػظ فػػى ىػػذا المنطػػؽ اسػػتخداـ الرمػػوز بػػدلً      
 (.ٛٔ، ٜٓٚٔ)عزمى إسالـ: ية الرموز فيما يمى إسالـ أىم

، ومػػػا يترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف حتػػػى نتالفػػػى مػػػا فػػػى المغػػػة مػػػف غمػػػوض ،الدقػػػة فػػػى التعبيػػػر -ٔ
 مشكالت تتعمؽ بالستدلؿ.

، وذلػؾ مػا يتجمػى فػى إمكػاف التعبيػر عػف الجيد والفكػر، فضػال عػف البسػاطة القتصاد فى -ٕ
فػالتعبيرات القائمػة عمػى عالقػات تبادليػة مثػؿ:  ا،المعانى المركبة بشػكؿ أبسػط وأكثػر إيجػازً 

س + ص = ص + س ىػػى أوضػػح وأبسػػط وأدؽ فػػى المعنػػى ممػػا لػػو عبرنػػا منيػػا بالمغػػة، 
، ىػذه لمتعبيػر الرمػزى السػابؽ)الصورة(  وفى ىذا الصدد يمكف أف نسوؽ جممة مساوية فى

 كانػت النتيجػة )إذا أضيؼ عدد تاؿ ألى عػدد معػيف، إلػى ىػذا العػدد ،الجممة نقوؿ فييا: 
 ىى نفس نتيجة إضافة العدد المعيف إلى العدد التالى(.

ف كػػاف متسػػاوياف فػػى المعنػػى )المكػػوف مػػف رمػػوز ، والمكػػوف مػػف كممػػات(فػػالتعبيراف        ، وا 
، ٜٓٚٔ)عزمػػى إسػػالـ: ا ، وىػػذا ىػػو مػػا يسػػمى بالبسػػاطة المنطقيػػة أوليمػػا أكثػػر بسػػاطة ووضػػوحً 

ٜٔ.) 
ىميػة الكبيػرة لسػتخداـ الرمػوز فػى حػؿ كثيػر مػف المشػكالت الفمسػفية األ )ريشنباخ(ويؤكد      

بحيػػث يسػػيؿ تحميميػػا والتعامػػؿ معيػػا. فمنفػػرض أف أمامنػػا مسػػألة مثػػؿ لػػو كػػاف زيػػد ، أو تبسػػيطيا 
ا كػاف ىػذا األخيػر أصػغر بسػت سػنوات. ، عنػدمخمس سنوات لكاف سنو ضعؼ سف عمػرو أصغر

كػػاف ىػػذا األخيػػر ثػػالث أضػػعاؼ سػػف عمػػرو عنػػدما  ، لكػػاف سػػنوولػػو كػػاف زيػػد أكبػػر بتسػػع سػػنوات
! فػػإذا حاولػػػت أف تحػػؿ ىػػػذه المسػػألة مباشػػػرة بػػإجراء عمميػػػات الجمػػع والطػػػرح أصػػغر بػػأربع سػػػنوات

 ،عد فتػرة قصػيرة إلػى نػوع مػف الػدوار، وكأنػؾ تركػب أرجوحػةلوصمت ب )لو(والبحث فى كؿ حالت 
لػػى سػػف عمػػرو بػػالحرؼ  )س(لحرؼ وترمػػز إلػػى سػػف زيػػد بػػا ولكػػف لتأخػػذ بعػػد ذلػػؾ قممػػا وورقػػة، وا 

، وعندئػػػذ مدرسػػػة الثانويػػػةولتكتػػػب المعػػػادلت الناتجػػػة وتحميػػػا بالطريقػػػة التػػػى تعممتيػػػا فػػػى ال )ص(
 (.ٖٜٔ، ٕٜٙٔ)ىانز ريشنباخ: ستدرؾ قيمة أسموب التدويف الجيد 
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ف وينطػػوى المنطػػؽ بػػدوره عمػػى مشػػكالت مماثمػػة، ولنتأمػػؿ المثػػاؿ اآلتػػى: أف مػػف المؤكػػد أ     
. فمػا الػذى تعنيػو متزوجػة مػف ىتمػر ول مػف موسػيمينى ، ولػـ تكػفٖٜٛٔميوبترا  لـ تكف حية سنة ك

، ثػػـ يحػػوؿ ى يوضػػح لػػؾ كيفيػػة كتابتيػػا بػػالرموز؟ إف المنطػػؽ الرياضػػالمجموعػػة مػػف العبػػاراتىػػذه 
 أيػػراوينبئػؾ  )ص(،أو  س(التعبيػر عػف طريػؽ عمميػات مماثمػة لتمػؾ التػػى تعممػت أف تسػتخدـ بيػا )

 لتزوجػت مػف ىتمػر أو موسػيمينى(. ٖٜٛٔ)لو كانت كميوبترا حية فى عػاـ الجممة تعنى أنػو بأف 
، غيػر أف المثػؿ يوضػح كيفيػة تطبيػؽ نا عنو ليس لو أىميػة سياسػية كبػرىوىذا التصريح الذى كشف

ا التدويف الرمزى عمى مشكالت ليا أىمية أعظـ، ومع ذلؾ فمف الواضح أف ىػذا التػدويف يفيػد أيًضػ
 (.ٜٗٔ: ٕٜٙٔ)ريشنباخ، ؽ عمى صياغة المسائؿ الفنية فى العمـو إذا طب
ويعػػػػد )جػػػػورج بػػػػوؿ( ىػػػػو الواضػػػػع الحقيقػػػػى ألسػػػػاس المنطػػػػؽ الرمػػػػزى أو الرياضػػػػى. ومػػػػف      

الواضح أف األغراض الرئيسية لبوؿ ىى التوصؿ إلى قوانيف الفكر والتعبير عنيا بمغة رمزية دقيقػة 
يػة . والجدير بالمالحظة ىنػا ىػو أنػو لػـ يقػر بالمغػة الجار جويتسنى الوصوؿ إلى المنطؽ ومني حتى

مف المجوء إلى المغة الرمزيػة التػى تحقػؽ دقػة التعبيػر  دَّ بُ  ، فكاف لكوسيط  دقيؽ لمتعبير عف الفكر
ا فى زعمو أنو يعػالج مخطئً  –فى نظر البعض –، إل أنو كاف ()قوانيف الفكرما أطمؽ عميو اسـ ع

وبذلؾ يكوف قػد أقػاـ منطقػا  ،)مبادئ منطقية خاصة(ث لمتعبير عنو إنما ىو ، فما كاف يبحالتفكير
، وتشػػير Signs. وكػاف تركيػزه عمػى أف عناصػػر المغػة ىػى عالمػات لمفكػػر ، ولػـ يقػدـ تحمػيالً رمزًيػا

، تمؾ التى تكفى ؿ اختيارى إلى تفسير لما تقوـ لو، وتقبؿ التركيب وفؽ قواعد محددةالعالمات بشك
 (.ٖٙ، ٜٛٚٔ)محمد ميراف: التركيب لتقرير مغزى 

 وقد استخدـ بوؿ ثالثة أنواع مف الرموز:    
 .موضوعات المفاىيـ التى نستخدميا ، ص ... الخ ، وتدؿ عمىمغة مثؿ سرموز ال –أ 
التى يتـ بواسطتيا تركيػب الرمػوز المغويػة × ... ، -العالمات الدالة عمى عمميات مثؿ + ،  -ب

 فى أقواؿ ذات مغزى.
 (.ٖٚ، ٜٛٚٔ)محمد ميراف: مؾ التى كاف يعدىا بوؿ عالقة أساسية ت)=( عالقة اليوية  -ج
بعنػػػػواف )التصػػػػورات(  ٜٚٛٔعػػػػاـ  )فريجػػػػة(وينظػػػػر الػػػػبعض إلػػػػى الكتػػػػاب الػػػػذى أصػػػػدره      

Begriff sschrift   ًحيػث اسػتيدؼ ى تطػور المنطػؽ الرياضػى أو الرمػزىبػيف عيػديف فػ فاصػال ،
، ممػا جعػؿ مػف قيػة التػى ينطػوى عمييػا عمػـ الحسػابؿ العالقػات المنطفريجة مػف ىػذا الكتػاب تحميػ
 .جبريةالضرورى إيجاد رموز غير 

وقػػد وصػػؿ المنطػػؽ الرمػػزى أو الرياضػػى إلػػى ذروة التطػػور بظيػػور العمػػؿ العممػػى الضػػخـ     
 Mathematica )أصػػػوؿ الرياضػػػيات(المتمثػػػؿ فػػػى كتػػػاب  )رسػػػؿ(و )وايتيػػػد(المشػػػترؾ بػػػيف 

Principia اسػػتكمؿ رسػػؿ بعػػض الثغػػرات التػػى وضػػحت فػػى ىػػذا الكتػػاب بعػػد ذلػػؾ، وخاصػػة ، وقػػد
 (.ٓٗ، ٜٛٚٔمحمد ميراف: ) ٜٜٔٔعاـ  )مقدمة فى الفمسفة الرياضية(مف خالؿ كتابو 
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إلى الدرجػة التػى جعمػت الػبعض )التعريؼ( قضية ومف أبرز القضايا التى اىتـ بيا التحميميوف     
 (.ٛٗ، ٜٔ٘ٔزكى نجيب محمود: مف تعريفات" )يرى أف "الفمسفة فى جوىرىا بناء 

ووجػػو الخػػتالؼ بػػيف التحميميػػيف وكثيػػر ممػػف سػػبقوىـ يػػدور حػػوؿ اآلتػػى: ىػػؿ نريػػد بػػالتعريؼ أف    
التػى تسػمى بيػا الشػئ؟ والتعريػؼ  الكممػة(أـ نريد بػو أف نحػدد معنػى ) ؟)الشئ(نحدد كيؼ يتركب 
 )اإلسػـ(أو  الكممػة(أما الذى يحاوؿ تحديػد )، ئ()الشيسمى بالتعريؼ  )الشئ(الذى يحاوؿ تحديد 

 )زكػػػىفيسػػػمى بػػػالتعريؼ اإلسػػػمى. وكػػػاف انحيػػػاز التحميميػػػيف بطبيعػػػة الحػػػاؿ إلػػػى التعريػػػؼ اإلسػػػمى 
 (.ٜٗ، ٜٔ٘ٔنجيب محمود: 

الشػئ الػذى بغيػره  فإذا كانت وجيػة النظػر التقميديػة تتطمػب مػف التعريػؼ أف يشػتمؿ عمػى جػوىر   
النظػػر التحميميػػة ل تتطمػػب مػػف التعريػػؼ إل تحديػػد الصػػفات التػػى  ، فػػإف وجيػػةيبطػػؿ وجػػود الشػػئ

نمػا أمػاميـ ، فػال شػأف ليػـ بطبيعػة الشػئ ذاتػوبغيرىا يبطؿ استعماؿ الكممة التػى نوضػح معناىػا ، وا 
فربمػػا كػػاف الػػثمج والبخػػار  نوا أنيػػـ يتػػداولونيا بمعنػػى واحػػد،لفظػػة يتػػداوليا النػػاس ويريػػدوف أف يضػػم

ا ذا تعريػؼ واحػد مادامػت ا واحػدً ، فيؿ نسػتعمؿ ليػا كميػا لفًظػثة لطبيعة واحدةماء كميا صور ثالوال
يجػػوز لنػػا أف نسػػتعمؿ نفػػس المفظػػة،  ؟ إذا تغيػػرت قطعػػة الػػثمج فأصػػبحت مػػاء سػػائالً ا واحػػدةطبيعتيػػ

لـ يتغير ىو  )الشئ(الخارجى ىو ىو، وما داـ   )الشئ(لتدؿ عمى الصورة الجديدة ما داـ تعريؼ 
، أما اإلسػميوف فيحصػروف أنفسػيـ فػى الصػفات ئ(ي)الشما يريده أصحاب التعريؼ ىذا  )جوىره(؟
، يػػرت قطعػػة الػػثمج وأصػػبحت مػػاء سػػائالً فػػإف تغ شػػئ والتػػى مػػف أجميػػا أطمقػػت كممػػة مػػا،الظػػاىرة لم

زكػى نجيػب لتطػابؽ األوصػاؼ الجديػدة لمحالػة الجديػدة ))مػا ( واسػتخدمنا كممػة  )ثمػج(غيرنا كممػة 
 .(ٛ٘، ٜٔ٘ٔمحمود: 

نمػا تحديػد "معنػى الكممػة  )جػوىر الشػئ(وىكذا يكوف اليدؼ مف التعريؼ لػيس تحديػد       ،ػػ وا 
 (.ٔٙ، ٜٚٚٔ)محمد ميراف: فى الستعماؿ" 

الخاصػػػػية التحميميػػػػػة لمقضػػػػػايا ومػػػػف القضػػػػػايا األخػػػػرى التػػػػػى اىػػػػػتـ بيػػػػا التحميميػػػػػوف قضػػػػػية     
، عمى أنيا صادقة صدًقا ضرورًيا ضيات، فقد كاف كؿ مف ديكارت وكانط ينظر إلى الرياالرياضية

ا. ومػػف ىنػػا أخػػذ كػػانط ل مػػف حيػػث ىػػى فػػى حػػد ذاتيػػا فحسػػب، بػػؿ بالنسػػبة لمعػػالـ الخػػارجى أيًضػػ
ا كذلؾ عمى أساس ا ل يعتمد عمى الخبرة أف يكوف صادقً يتساءؿ: كيؼ أمكف لما ىو صادؽ صدقً 

جػاء فالسػفة التحميػؿ المعاصػر ، حتػى ـ قضػية أوليػة تأليفيػة فػى آف واحػدالخبرة؟ أو كيؼ أمكف قيا
ـ كشؼ فمسفى فى القرف أى –فى نظرىـ –ا عمى طبيعة القضية الرياضية يعتبر ا جديدً فألقوا ضوءً 
، وموضع الثورة فى الفمسفة المعاصرة كميا ، فيقيف الرياضػة لػيس لػو مػف مصػدر سػوى األخير كمو
رة الرمزيػة بػيف أف نقػوؿ أف العبػا ، فال فػرؽ فػى طبيعػةة الرياضية تكرار لفظى فى الرموزأف القضي

 (.ٔٙ، ٜٚٚٔ)محمد ميراف: ، وبيف أف نقوؿ أف اليواء ىو اليواء ٛ=٘+ٖ
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تنطػػوى عمػػى رمػػوز متعػػارؼ عمييػػا عنػػد  -فػػى رأى فالسػػفة التحميػػؿ –فالقضػػايا الرياضػػية       
يقة التى قوؿ صادؽ بنفس الطر   ٛ=  ٘+  ٖالستعماؿ ومحددة بطريقة اتفاقية ، ولذلؾ فقولنا أف 

يصػػػدؽ بيػػػا قولنػػػا إف ابػػػف الخمسػػػيف ل يكػػػوف فػػػى الخامسػػػة والثالثػػػيف مػػػف عمػػػره، فكالىمػػػا صػػػادؽ 
، فثبػػات التصػػورات األساسػػية الموجػػودة فييػػابػػالنظر إلػػى التعريفػػات والشػػتراطات التػػى تحػػدد معنػػى 

عمػػؽ رد تحميػؿ المعنػػى المت، بػؿ صػػادؽ لمجػػل يتطمػػب بػػالطبع أى شػاىد تجريبػػى مثػؿ ىػػذه الحػالت
ا عػػف أى ا أو سػػابقة منطقًيػػ، بمعنػػى أنيػػا مسػػتقمة منطقًيػػ)أوليػػة(، أو ىػػى صػػادقة بطريقػػة بحػػدودىا

 (.ٖٙ، ٜٚٚٔ)محمد ميراف: شاىد تجريبى 
، وكػؿ مػا  ٛ، + ،  ٘،  ٖعمى مػا نقصػده بػالرموز  ٛ=  ٘+  ٖإننا قد تعارفنا فى قولنا     

وىػذا نفػس المعنػى الػذى نسػتنبطو ، جزئيا الثانى فعمناه ىنا أننا كررنا الجزء األوؿ مف القضية فى 
ضػػايا الرياضػػية فسػػوؼ نقػػع فػػى فيػػى أننػػا لػػو قمنػػا بغيػػر مػػا تجػػئ بػػو الق ،فػػى العمػػة)آيػػر( مػػف رأى 
، ويػػأتى ىػػذا التنػػاقض نتيجػػة انحرافنػػا عػػف ٛ=  ٘+  ٖيسػػتحيؿ أف يػػرى أحػػد أف  ، بحيػػثتنػػاقض

كػػذلؾ بػػرزت  (.Ayer, A.J: 1955, 99-100)القواعػػد التػػى اتفقنػػا عمػػى اسػػتخداميا فػػى المغػػة 
 )أصوؿ الرياضيات(.فى دراسات لرسؿ وخاصة فى  )األنماط المنطقية(قضية 
، حتى إذا ما اسػتبدلنا الصيغة المحتوية عمى رمز لمجيوؿ فنحف نعمـ أف دالة القضية ىى     

، ثػـ دالػة قضػية ()س رواية مصػرية، فإذا قمنا ًما لمعموـ تحولت الدالة إلى قضيةبيذا المجيوؿ إس
قضػية يمكػف )بػيف القصػريف روايػة عربيػة( أصبحت القضػية  )س(مكاف  )بيف القصريف(وضعنا 

 .عمى الواقع لنرى صدقيا أو كذبيا لنا أف نطابقيا
وتكػػوف )س( ىػػى التػػى يصػػح أف نأخػػذ منيػػا مػػا نضػػعو مكػػاف  )فئػػة(مػػف  د  ُبػػ ومػػف ىنػػا فػػال     

جػاز لنػا ىػذا ولػو  )قصػة مػدينتيف روايػة مصػرية(إذا قمنا ، فلقضية قضية قابمة لمصدؽ أو الكذبا
إذ أف المكتػػب  ،اعتبػػرت قضػػية فارغػػة)المكتػػب روايػػة مصػػرية( ، أمػػا إذا قمنػػا أف أف القضػػية كاذبػػة

 ، مصرية كانت أو غيرىا .مف فئة الروايات عمى وجو العموـ ليس
رسػػؿ أف يضػع قواعػػد مػػف ، حػاوؿ فػػى ىػذا النػػوع مػػف القضػايا الفارغػػةولكػى نتجنػػب الوقػوع      

. والػػنمط تتػػألؼ نظريػػة األنمػػاط المنطقيػػة، ومػػف ىػػذه القواعػػد شػػأنيا ضػػبط اسػػتخداـ دالت القضػػايا
مكاف رمػز المجيػوؿ فػى دالػة المنطقى ىو مجموعة األشياء التى لو أخذنا منيا واحدا لنضع اسمو 

 )زكػى نجيػبأو كاذبػة سػواء كانػت صػادقة ، ، أصبح لدينا بذلؾ قضػية ذات دللػة مفيومػة القضية
    (.ٜٓٔ، ٖٜ٘ٔمحمود: 

، فػػال يكػػوف الكػػالـ ىنػػا ذا معنػػى إل إذا وف مجموعػػة مػػف أفػػرادقػػد تكػػ )الػػنمط(والمجموعػػة       
. وقػػػد تكػػػوف أسػػػتاذ فػػػى قسػػػـ أصػػػوؿ التربيػػػة )س(ا مثػػػؿ ا معيًنػػػا جزئًيػػػجعمنػػػا موضػػػوع حػػػديثنا فػػػردً 

. وقػػد قسػـ فػى كميػة التربيػة )س(مثػػؿ  ،ت()فئػة مػف الفئػاجموعػة مػف الفئػػات م )الػنمط(المجموعػة 
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إحػػدى كميػػات  )س(تكػوف المجموعػػة فئػػة تنػػدرج تحتيػػا فئػػات كثيػػرة كبػرى تحتيػػا فئػػات صػػغرى مثػػؿ 
 ف فئات الفئات.م، فيى فئة جامعة عيف شمس

، يجػػب أف يظػؿ فػػى اا مػا فػردً ، إنػػو إذا اسػتعممنا شػػيئً قاعػدة األساسػية فػػى تطبيػؽ النظريػةوال     
ذا اسػػػتعممنا اسػػمً ا مػػف أوؿ السػػياؽ إلػػى آخػػرهدً اعتبارنػػا فػػر  معينػػة أف يظػػؿ كػػذلؾ طػػػواؿ  )لفئػػة(ا ، وا 

 (.ٜٔٔ، ٖٜ٘ٔ)زكى نجيب محمود: السياؽ 
فئػة ألفػراد ىػـ فػالف وفػالف  أوردناىا فى سػياؽ معػيف عمػى أنيػا )انساف(فافرض أف كممة      

 )ستكوف بمثابة دالػة قضػية فػى  ( فى ىذه الحالة)انساف، فإف كممة .. إلى آخر أفراد البشروفالف
 )محمػػد إنسػػاف(، كقولنػا ىػػى أسػماء أفػػراد)س( وتكػػوف القػيـ التػػى تصػمح أف توضػػع مكػاف  انسػاف(

 الخ.)إيماف إنساف( و
(، فػػإذا قمػػػت )عػػاقموف( بػػأف أفرادىػػا )اإلنسػػػافثػػـ افػػرض كػػذلؾ أننػػى أريػػد أف أصػػؼ فئػػة      
)س انسػاف ة صػيغتيا ىػى لعبارة عمى أنيا دالػة قضػيلنا أف نفيـ ىذه ا د  بُ  كاف ل اإلنساف عاقؿ()

ا ىػػى أسػػماء أفػػراد النػػاس ، فتقػػوؿ عمػػى أف القػػيـ التػػى تمػػأل دالػػة القضػػية ىنػػا أيًضػػ ،وىػػو عاقػػؿ(
تصػؼ  )عاقؿ(، أما إذا ظننا أف الخ وىى عاقمة(، )إيماف إنساف و  وىو عاقؿ(،،  محمد إنساف)

، ل يصػمح ا يصػمح فػى السػياؽ الواحػد لػنمط مػامػ، فففى ىذا خمط بيف نمػط ونمػط آخػر،  )إنساف(
 (.ٕٜٔ، ٖٜ٘ٔزكى نجيب محمود: لنمط سواه )

، وقػد )نصػؿ أوكػاـ(ومف المسائؿ التى أبرزتيا جيود رسؿ تطبيؽ لما أصبح مشيورا باسػـ     
النصػػؼ األوؿ مػػف القػػرف ولػػيـ األوكػػامى" الػػذى عػػاش فػػى انجمتػػرا فػػى سػػمى بيػػذا السػػـ نسػػبة إلػػى "

 ، وعرؼ بمبدئو الذى صورتو النص التالى:رالرابع عش
، غيػر أف الػنص الػذى ورد بغير ضرورة تدعو إلى ذلؾ" ليجوز لنا أف نكثر مف الكائنات"    

ف ت  كػف خالصػة الػرأى فػى النصػيف واحػدة،فى كتاباتو مختمؼ عف ىذه العبػارة التػى شػاعت عنػو وا 
 (:ٚ)زكى نجيب محمود: د.ت، والنص المذكور فى كتاباتو ىو 

"إنو مف الخطأ أف نصطنع عددا أكثر فيما يمكػف أف نسػتغنى فيػو بعػدد أقػؿ"، ومعنػى ذلػؾ     
، فػإف وجػدت أف تعميمػؾ لمظػواىر التػى ىػى موضػوع يكف نػوع العمػـ الػذى أنػت مشػتغؿ بػوأنو ميما 
، فميس مف الصواب أف نفترض وجػود ذلػؾ الكػائف. وقػد يستمـز منؾ الزعـ بوجود كائف ما بحثؾ ل

إننى وجػدت ىػذا المبػدأ مفيػدا أكبػر الفائػدة )نصؿ أو كاـ(: "رسؿ وىو فى معرض الحديث عف  قاؿ
 فى التحميؿ المنطقى".

وخاصػة قضػايا العمػوـ،  ،فإذا كانت ميمة الفمسفة عنػد رسػؿ ىػى تحميػؿ القضػايا ،ومف ىنا    
ؿ أو كػاـ يظيػر ، فػإف تطبيػؽ نصػألوليػات البسػيطة التػى تتػألؼ منيػاتحمػيال يػرد موضػوعاتيا إلػى ا

إلػى عناصػر  )س(ثػـ أمكػف تحميػؿ  )س(،مف خالؿ المثاؿ التالى، فإذا كانت القضية تتحدث عف 
لتػى تفتػرض وجودىػا كمقومػات حتػى ل تتعػدد الكائنػات ا )س(وجب حذؼ  أ ، ب، ج()أبسط ىى 
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ومػات ، وىكذا نظػؿ نحػذؼ مػا ل تسػتدعيو الضػرورة إلػى أف تنتيػى إلػى الحػد األدنػى مػف المقلمعالـ
. ومف أبرز ما يمكف أف نفيػد منػو فػى ىػذا الشػأف، التعامػؿ بد مف افتراضيا لنفسر بيا العالـالتى ل

مفػردات جزئيػة يمكػف حيث يمكف تحميؿ كؿ منيا إلى ،  )انساف(و )شجرة(مع األسماء الكمية مثؿ 
قػػد أوىػػـ ف ذلػػؾ ، إذ إبقػػاء قضػػية يكػػوف موضػػوعيا اسػػـ كمػػى ، ومػػف ثػػـ ل داعػػى مػػفاإلشػػارة إلييػػا

كػػائف مطمػػؽ فالبػػد وأف يكػػوف ىنػػاؾ  )شػػجرة(الفالسػػفة المثػػالييف أنػػو مػػا داـ ىنػػاؾ اسػػـ كمػػى مثػػؿ 
 .يمثميا، وىذا غير صحيح

حيػػػث أسػػػبغ عميػػػو  ،مػػػنيج التحميػػػؿ المنطقػػػى()طمػػػؽ رسػػػؿ عمػػػى المػػػنيج العممػػػى اسػػػـ وي    
 (:ٖٚٛ: ٜٙٛٔمحمد ميراف، )المالمح التالية 
واؿ حياتػػو الفمسػػفية يبحػػث عمػػا ىػػو يقينػػى فػػى معرفتنػػا ليكػػوف حيػػث ظػػؿ رسػػؿ طػػ الموقػػؼ الشػػكى:

بمثابة المقدمات التى نبدأ منيا إقامة صرح معرفتنا عمى أساس ثابت ومتيف. ولكى يصؿ إلػى ىػذا 
ا إزاء مػا نسػمـ بػو، ومػا يبػدو لنػا وكأنػو حقػائؽ ا شػكيً لو مف أف يقؼ موقفً  دَّ بُ  اليدؼ المنشود كاف ل

 لتحتمؿ الشؾ .
عبارة افتػتح بيػا ، فقد كانت أوؿ كى عند رسؿ منذ كتاباتو المتقدمةيظير ىذا الموقؼ الشو     

، وكػاف بػرز ىػذا الموقػؼ الشػكى بصػورة جميػةوضعو عمى صورة ت سؤالً  ()مشكالت الفمسفةكتابو 
السػػؤاؿ ىػػو: ىػػؿ يمكػػف أف تكػػوف ىنػػاؾ أى معرفػػة فػػى العػػالـ ل يمكػػف ألى عاقػػؿ أف يشػػؾ فييػػا"؟ 

ى اتخػػاذه عػػد ذلػػؾ يؤكػػد فػػى ىػػذا الكتػػاب ىػػذا الموقػػؼ الشػػكى معترفػػا بفضػػؿ ديكػػارت فػػوراح رسػػؿ ب
ل الشػؾ –فأكػد أىميػة الشػؾ المنيجػى  معرفتنا بالعػالـ الخػارجى()منيج الشؾ المنيجى، وجاء فػى 

الشػؾ، ول يمكػف أف  ، وما يجب أف يوضع موقػعدث عف درجات اليقيف فى معتقداتناوتح -المطمؽ
رأى أف اعتقاداتنا الساذجة التى نجدىا فى أنفسنا حيف برر اتخاذه لمنيج الشؾ بأف ، وييكوف يقينيا

، وحػيف تخضػع لػذلؾ تبػدو مجػرد بػد مػف إخضػاعيا لنزعػة نقديػة شػكيةنبدأ عممية التأمؿ الفمسػفى ل
ف بعضػػػيا قػػػد ثبتػػػت  ، ومػػػع ألمسػػػموؾ أكثػػػر منيػػػا اعتقػػػادات عقميػػػةعػػػادات عميػػػاء أو مجػػػرد طػػػرؽ 

 فإف بعضيا اآلخر قد ل يكوف كذلؾ. ،صحتو بالختبار
فمـ يدع رسؿ أف النتائج التى يتـ التوصػؿ إلييػا فػى الفمسػفة بتطبيػؽ مػنيج التحميػؿ  طبيعة النتائج:

، فتركيزي النتباه عمى فحص الصػور المنطقيػة أصػبح مػف كمية ومطمقة، بؿ جزئية ومحتممة نتائج
إلػػى  –كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػى العمػػـ –وأف تصػػؿ ، ة أف تعػػالج مشػػكالتيا مشػػكمة مشػػكمةالممكػػف لمفمسػػف
 .محتممة، وليست صحيحة تماًمانتائج جزئية و 

قطوعػػػة ، فػػػإف النتػػػائج التػػػى نتوصػػػؿ إلييػػػا عػػػف طريػػػؽ التحميػػػؿ ليسػػػت موفضػػػاًل عػػػف ذلػػػؾ    
نيا مع أ –. وبعبارة أخرى فإف ىذه النتائج الصمة بما يسبقيا مف نتائج، وما يمحقيا مف ىذه النتائج

يمكػػف أف ينتفػػع بيػػا فيمسػػوؼ آخػػر، يكمػػؿ مػػا ىػػو نػػاقص فييػػا،  –ف صػػادقة تمػػاـ الصػػدؽقػػد ل تكػػو 
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، ا، ويكتشػؼ طريقػة لتصػحيحيا، كمػا يحػدث بػيف العممػاءويصحح جوانب قد ل تكوف صػادقة تماًمػ
 .لـ يحدث مف قبؿ فى عالـ الفمسفة وىذا

، ليصؿ تحميؿ مشكمة مشكمةو المشكالت بال: فالمنيج الذى نتناوؿ باالبتعاد عف األنساؽ الفمسفية
مسػفى كاألنسػػاؽ الفمسػػفية بنػا إلػػى نتػائج جزئيػػة ومحتممػػة، ل نتوقػع منػػو أف ييػػدؼ إلػى إقامػػة نسػػؽ ف

، وىػػو فػػى ذلػػؾ يشػػارؾ المػػنيج المسػػتخدـ فػػى العمػػـو الخاصػػة فػػى نفػػوره مػػف جعػػؿ النسػػؽ المعروفػػة
ف المسػتحيؿ أػػف يقػاـ ولكػف ل يعنػى ذلػؾ أنػو مػ (.ٜٖٔ: ٜٙٛٔ)محمػد ميػراف،  ىدفا مػف أىدافػو

، وذلػؾ حػيف فمسفة قد يفضى أحيانا إلى نسػؽ مػانسؽ فمسفى عمى اإلطالؽ، فالمنيج العممى فى ال
 .ًضا، وىذا أيًضا ما يحدث فى العمـتترابط نتائجو داخؿ ىيكؿ متماسؾ لممعرفة يدعـ بعضيا بع

مػػؿ حػػؿ الكثيػػر مػػف إلػػى التخمػػى عػػف أ -إذاً  –وتبنػػى المػػنيج العممػػى فػػى الفمسػػفة يضػػطرنا     
مشكالت الفمسفة التقميدية الغارقة فى الغموض والىتماـ اإلنسانى، فإننا باصطناع ىذا المنيج نرد 

، ونوضػح إلػى العمػـو الخاصػة -يا حاًل ناجًحػادوف أمؿ كبير فى حم –عمى بعض ىذه المشكالت 
بعد ذلؾ عدد كبير مف ، ولكف يبقى ود طاقتنا، غير قابؿ لمحؿ أساًساأف بعضيا اآلخر ىو فى حد

، مػف حيػث التقسػيـ إلػى مسػائؿ ـ ليػا ىػذا المػنيج كػؿ تمػؾ المزايػا، فيقػدفمسػفةالمشكالت المعروفة لم
. ومف حيث المجوء إلى المبػادئ التػى يجػب أف لتقدـ المتزايد والجزئى والمختبرمحددة، ومف حيث ا

شػػؿ الفمسػػفة حتػػى اآلف يرجػػع يوافػػؽ عمييػػا جميػػع الدارسػػيف األكفػػاء بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف أمػػزجتيـ، فف
 ،تسػػػرع والطمػػػوح، إل أف الصػػػبر والتواضػػػع ىنػػػا، كمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ فػػػى العمػػػـو األخػػػرىا إلػػػى الأساًسػػػ

 (.ٖٜٖ: ٜٙٛٔمحمد ميراف، )سيفتح طريًقا لتقدـ مستمر ومتيف 
إلػػى مػػا ُعػػرؼ باسػػـ  فيتجنشػػتايف()رسػػؿ، وتمميػػذه  قػػى بكػػؿ مػػف برترانػػدوأدى التحميػػؿ المنط    

اتجػاه فمسػفى  –وىػذا واضػح مػف اسػميا -منيما تعنػى(، والذرية المنطقية عند كؿ المنطقية )الذرية
إلى ما ىو أصغر  ، ل تنحؿبصفة عامة إلى جزئيات صغيرة جدا ينزع إلى تحميؿ العالـ أو الوجود

 د، كما ينػزع إلػى النظػر إلػى تمػؾ الوحػدات األخيػرة التػى ينتيػى عنػدىا تحميػؿ الوجػو منيا إل منطقًيا
، عمى الرغـ مف كونيا منطقية، ىى واقعيػة فػى تحققيػا الوجػودى ،نظرة منطقية. إل أف ىذه الذرات

بمعنى أنيا تكتسػب صػفة الوجػود الػواقعى حػيف تتػرابط عناصػرىا أو تتػرابط ىػى بعضػيا مػع بعػض 
 مػػػىعز ) ، أو العالقػػػات الزمانيػػػة والمكانيػػػةط وعالقػػػات مثػػػؿ العالقػػػات الزمانيػػػة، أو المكانيػػػةبػػػرواب

 (.ٖ٘: ٜٛٙٔإسالـ، 
ا ليػػػػذا المنحػػػػى، ذىػػػػب رسػػػػؿ إلػػػػى أف أوؿ مػػػػا يرغػػػػب فػػػػى تأكيػػػػده ىػػػػو أف العػػػػالـ وتوضػػػػيحً     

بواسػطة مجموعػة مػف  ا كػامالً ل يمكف وصفو وصفً  –أى العالـ الذى نرمى إلى معرفتو –الخارجى 
 بالوقائع.ا ىذه األشياء التى يسمييا األشياء المفردة، بؿ يجب أف ندخؿ فى اعتبارنا أيضً 

وصػػػفاتو  أو أكثػػػر()ا، بػػػؿ مكونػػػة مػػػف شػػػئ ا مفػػػردً ا جزئًيػػػوالوقػػػائع عنػػػد رسػػػؿ ليسػػػت شػػػيئً     
لػف تكػوف إل مجموعػة مػف حادثػات  –إذا تحدثنا عنيا بمغة العمـ –، بؿ إف األشياء نفسيا وعالقاتو



007 

 

إل خػط مػف ، ومػا الجسػـ المػادى عنػده ىا موجودات ذات تعيف وثبات ودواـمف اعتبار  متتابعة بدلً 
، ول يمكػف فيػػـ وجػػوده إل عمػػى ضػػوء ىػػذا المتػػداد يخ يمتػػد عبػػر الػػزمفحادثػات معينػػة، أو ىػػو تػػار 

إف ىػو  -فػى حقيقتػو –ا ما ظة بعد أخرى. وفى ىذا الصدد اعتقد رسؿ أف إنسانً لحالزمنى المتغير 
مرتبطوف فى  ا، ولكنيـ جميعً سمسمة مف رجاؿ داـ كؿ منيـ لحظة، كؿ منيـ يختمؼ عف اآلخر إل

،  وكػػذا طائفػػة معينػػة مػػػف ريػػؽ الذاتيػػة العدديػػة، بػػؿ عػػف طريػػؽ السػػتمرار، ل عػػف طوحػػدة واحػػدة
 قوانيف السببية التى تدخؿ فى طبيعة الموقؼ.

والمقاعد والشػمس  ، سواء بسواء عمى المناضدوىذا الذى ينطبؽ عمى الناس، ينطبؽ كذلؾ    
كػػائف واحػد فػػرد يػػدـو عمػػى  ، ل عمػػى أنيػػاف ىػػذه األشػياءبغػػى النظػػر إلػى كػػؿ مػػ، فينوالقمػر والنجػػوـ

كػؿ منيػا يػدـو فتػرة غايػة ، بؿ عمى أنيا سمسمة مػف كائنػات يتبػع بعضػيا بعضػا فػى الػزمف، و الزمف
. وىكػػذا يسػػتخدـ رسػػؿ فكػػرة ح فتػػرة تزيػػد عمػػى المحظػػة الرياضػػية، ولػػو أنيػػا عمػػى األرجػػفػػى القصػػر

 الذرية المنطقية عمى أكثر مف نحو.
، وىػى ذريػة ألنيػا أصػغر وحػدة مػف نػى مػا، ذرة منطقيػة عنػد رسػؿ، ىى بمعفالواقعة الذرية     

التػػى يسػػػميا رسػػػؿ  ، أى بقضػػية مػػػف القضػػػايامكػػف أف أشػػػير إلييػػػا بكػػالـ لػػػو معنػػػىوحػػدات العػػػالـ ي
وف مػػف األشػػياء وصػػفاتيا وعالقاتيػػا، فػػإذا قمػػت: س عمػػى ..وىى منطقيػػة ألنيػػا تتكػػبالقضػػايا الذريػػة

، ()عمػى يمػيفوعػف عالقػة مكانيػة ىػى عالقػة  -ص نما أتكمػـ عػف شػيئف ىمػا س، و ، فإيميف ص
. وبما أف العالقات ل وجود ليا فى الواقع الخػارجى عنػد رسػؿ، بػؿ ىػى مجػرد تصػور تربطيما مًعا

قائـ فى الذىف فقط أربط بناء عميو بيف األشياء الموجػودة فػى الواقػع الخػارجى، كانػت الواقعػة عمػى 
، ل بمعنى أنيا غير متحققة بالفعؿ، بؿ بمعنى أنيا تقـو المنطقية، ىى بدورىا منطقيةىذه العالقة 

 (.ٖٙ: ٜٛٙٔعزمى إسالـ، ) عمى أساس منطقى بالمعنى الواسع ليذه الكممة
 

 :قضية )المعنى(
شػكالت التػى واجيػت العقػؿ تجئ مشكمة المعنى بصفة عامة فػى موضػوع الصػدارة مػف الم    

أف بػدأ يتواصػؿ  ، أى منذمطروح عمى اإلنساف منذ القدـ ما معنى كذا؟()لسؤاؿ: ، إذ أف ااإلنسانى
، ولعػؿ الظػاىرة  الكالميػة فػى مجتمػع وؿ إدراؾ العػالـ الخػارجى مػف حولػو، وحػامع غيره مف الناس
، وذلػػؾ ألف ىنػػاؾ عالقػػة حميمػػة بػػيف النػػاس كثػػر الظػػواىر إثػػارة لمشػػكمة المعنػػىلغػػوى معػػيف مػػف أ

غػػػة ىػػػذا ، ومػػػف بػػػيف التعريفػػػات الدقيقػػػة لمة عموًمػػػا، فمػػػيس ثمػػػة لغػػػة مػػػف دوف معنػػػىكػػػالـ أو المغػػػوال
مف  ٜٖٔالمتوفى عاـ ( )ابف جنىعف  (ٖٚٔ: ٜٜ٘ٔصالح إسماعيؿ، )التعريؼ الذى ينقمو لنا 

فإنيػا أصػوات يعبػر كػؿ قػوـ عػف أغراضػيـ، وتػأتى دقػة ىػذا  -تعريفيػا-اليجرة حيث قاؿ: أف حدىا
، ثانييػا أنيػا غػة، أوليػا أف المغػة ظػاىرة صػوتيةثػة مالمػح مػف أىػـ مالمػح المالتعريؼ مف إبػرازه لثال
، صيؿ المعنػى ىػو اليػدؼ األصػمى لمغػة، وتو يا أنيا أداة لمتعبير أو لمتوصيؿظاىرة اجتماعية، ثالث
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ذى ييػدفوف ، ونستمع إلى غيرنا بغيػة اكتشػاؼ المعنػى الػنتحدث لكى نعبر عف معنى أفكارنا فنحف
 ، ومف ثـ يجوز لنا القوؿ بأف المغة صوت يعبر عف معنى.كالميـ إليو مف وراء

لػػػـ يشػػػغؿ التيػػػارات التحميميػػػة عمػػػى أف الىتمػػػاـ المحػػػورى بػػػالمعنى فػػػى الفمسػػػفة المعاصػػػرة      
ذا ومينولجيػػا والبرجماتيػػة والبنيويػػةا مثػػؿ الفين، بػػؿ شػػغؿ التجاىػػات غيػػر التحميميػػة أيًضػػفحسػػب . وا 

ماـ بالمعنى فى الفمسفات غير التحميمية يرتكػز عمػى اقتنػاع بػأف المعنػى كاف السبب األساسى لالىت
، فػػإف الفالسػػفة التحميميػػيف قػػد رتبػػاط، وأف المعنػػى يتخمػػؿ الخبػػرةوالخبػػرة مرتبطػػاف أشػػد مػػا يكػػوف ال

، ولقػػػد أظيػػػر نػػػى كمػػػا يػػػتـ التعبيػػػر عنػػػو فػػػى المغػػػة، أى المعتمػػػوا إلػػػى حػػػد بعيػػػد بػػػالمعنى المغػػػوىاى
القصػدية مثػؿ ميوف اىتماما بارزا بالعالقة بيف المعنى واألنواع المتباينة مف الظواىر الفالسفة التحمي

 (.ٗٚٔصالح إسماعيؿ: )العتقاد، وغيرىا 
ذا كانت مشكمة المعنػى ذات أطػراؼ كثيػرة ومتفرقػة،     ، وتناولتيػا مجػالت معرفيػة متعػددة وا 

سػعت إلػى تحديػدىا، وكػؿ تعريػؼ مػف فال عجب أف يكوف ليا مف التعريفات بقػدر المحػاولت التػى 
فػػى باإلشػػارة إلػى تصػػنيفيف اثنػػيف ىػذه التعريفػػات يجسػد نظريػػة ليػػا أنصػارىا وخصػػوميا، وسػوؼ نكت

 (: ٙٚٔصالح إسماعيؿ: )
 Referential: النظريػػػة  اإلشػػػارية Alston )أليسػػػتوف(فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، يجمػػػع     

theory ونظريػػة األفكػار ،theory     ideantional  والنظريػة السػػموكية ،behavioral 
theory وتػرى نظريػة األفكػار أف معنػى التعبيػر ىػو مػا يشػير إليػو، وتذىب النظرية اإلشارية إلػى .

تنػػاظره فػػى ذىػػف المػػتكمـ والمسػػتمع. أمػػا النظريػػة  أف معنػػى التعبيػػر ىػػو األفكػػار التػػى تػػرتبط بػػو أو
بة التػػى يسػػتدعييا تدعى نطقػػو أو السػػتجا، فتػػزعـ أف معنػػى التعبيػػر ىػػو المثيػػر الػػذى يسػػالسػػموكية

 ثـ تتوزع المواقؼ داخؿ كؿ نظرية مف ىذه النظريات.  التعبير بدوره،
 وىناؾ تصنيؼ آخر لنظريات المعنى يحصييا فى خمس نظريات ىى:    

 نظرية أفالطوف القائمة بأف المعانى ىى النماذج الخالدة أو المثؿ. -ٔ
 عانى ىى األفكار التى تدؿ عمييا الكممات.نظرية جوف لوؾ التى مؤداىا أف الم -ٕ
، أو إف معنػػى السػػـ ىػػو ىػػى األشػػياء التػػى نجػػدىا فػػى العػػالـالنظريػػة القائمػػة بػػأف المعػػانى  -ٖ

 مسماه.
نظيػػة فيتجنشػػتايف القائمػػة بػػأف معنػػى الكممػػة ىػػو مجموعػػة اسػػتعمالت النػػاس ليػػا فػػى المغػػة  -ٗ

 العادية.
 ىى المثيرات التى تستدعى استجابات لفظية. النظرية السموكية التى مفادىا أف المعانى  -٘

مػف ، إذ ىـ يبحثوف عف دقة المعنى ألى معنى ومعظـ الفالسفة السابقيف ،وقد كاف سقراط
، بؿ وفيما يختص باألسماء التى نشير بيا إلى أنواع عدالة()، وحرية()المعانى العامة، مثؿ قولنا 

منيػاج الفكػر الرياضػى، ففػى العمػـو الرياضػػية يفكػروف عمػى  نيػر()و  )شػجرة(الكائنػات مثػؿ قولنػا 
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لفعميػة التػى تقػع فػى دنيػا ف يعنػى الرياضػى بالوقػائع االعقمية مف فكػرة إلػى فكػرة دوف أ تنتقؿ الحركة
، إذ العمميػػة الرياضػػػية تكػػوف صػػحيحة عمػػػى أسػػاس سػػالمة السػػػتدلؿ ولػػبس عمػػى أسػػػاس األشػػياء

، ومعيػػػا فػػػى ذلػػػؾ العمػػػـو فػػػى العمػػػـو الرياضػػػيةالتطػػػابؽ الفعمػػػى مػػػع واقعػػػة معينػػػة، كمػػػا ىػػػى الحػػػاؿ 
، يغمػػب عمػػييـ األسػػموب الرياضػػى فػػى التفكيػػر، سػػواء اإلنسػػانية. وىكػػذا كػػاف الفالسػػفة فيمػػا مضػػى

ا يخػػػتص بظػػػاىرة مػػػف ، أـ كػػػاف موضػػػوعً لبحػػػث ىػػػو فػػػرع مػػػف فػػػروع الرياضػػػة حقًػػػاأكػػػاف موضػػػوع ا
ميـ واحػػد، ميمػػا يج التفكيػػر السػػ، وذلػػؾ ألف الػػرأى عندئػػذ كػػاف يجمػػع عمػػى أف مػػنىر الطبيعػػةالظػػوا

ا جوىريػة بػيف طريقػة العػالـ ، ألف فروقًػليس ىذا ىو الموقؼ المنيجى اليوـ، و تغير موضوع البحث
، تبينػػت تحػػت مجيػػر التحميػػؿ، ممػػا اقتضػػى أف العػػالـ فػػى مجػػاؿ العمػػـو الطبيعيػػة الرياضػػى وطريقػػة

 (.ٔ٘السنيف:  زكى نجيب، حصاد) يكوف لكؿ مف مجموعتى العموـ منياجيا الخاص
، فة، بحيػػث يقتصػػر عمػػى فمسػػفة المغػػةولػػو أننػػا ضػػيقنا مجػػاؿ الكػػالـ عػػف المعنػػى فػػى الفمسػػ

لوجػػدنا أنيػػا تػػدرس عػػدة موضػػوعات يػػأتى المعنػػى فػػى موضػػع الصػػدارة منيػػا، أو فمنقػػؿ أف مشػػكمة 
ى لتػػ، ألف فيمسػػوؼ المغػػة ل يسػػتطيع أف يتنػػاوؿ انسػػبة لفمسػػفة المغػػةالمعنػػى تمثػػؿ قطػػب الرحػػى بال
، ومػػف ثػػـ ل أوًل إلػػى تحديػػد موقفػػو مػػف المعنػػى ، الميػػـ إل إذا عمػػدتشػػكؿ مجػػاؿ بحثػػو تنػػاوًل دقيقًػػا

: مػػا ىػػى عالقػػة المعنػػى بعمػػـ سػػبيؿ أمامػػو سػػوى أف يطػػرح عمػػى نفسػػو مجموعػػة مػػف األسػػئمة مثػػؿ
ى ؟ وما ىى عالقة المعنػى باإلشػارة؟ ومػا ىػى عالقػة المعنػى بالصػدؽ؟ ومػا ىػى عالقػة المعنػالمغة

بالتواصؿ؟ وما ىى عالقة المعنى بالفيـ؟ وما ىى عالقة المعنى بالترجمػة؟ وعمػى أسػاس اخػتالؼ 
 ، ويستمر التساؤؿ عف معنى المعنى؟ىذه األسئمة تختمؼ نظريات المعنىاإلجابات عف مثؿ 

ف كػػاف ليػػحوريػػة فػػى التحميػػؿ المنطقػػىوقػػد اعتبػػرت قضػػية المعنػػى م      ا دورىػػا كػػذلؾ فػػى ، وا 
، ومف ثـ فإف وجدت أف القضية التى مة المعنى، طريقة العمؿ واألداء، ويقصد بكمالفمسفىالتحميؿ 

 ،)معنػػى(بيعػػة تصػػبح ىػػذه القضػػية ذات أمػػامى أداة تمكننػػى مػػف التصػػرؼ العممػػى فػػى أشػػياء الط
، ألف المغػػة مػػؿ واألداء يصػػبح كالمػػا بغيػػر معنػػىوالقػػوؿ الػػذى يعجػػز عػػف أف يرسػػـ لػػى طريقػػة الع

)زكػػى نجيػب محمػػود: داة يتغيػر بيػػا النػاس وليغيػر ىػؤلء النػػاس العػالـ الػذى حػوليـ خمقػت لتكػوف أ
ٜٔ٘ٛ ،ٔٔٛ.) 

لمعنػػػى ىػػػو طريقػػػة ، أل ىػػػو أف الممعنػػػى ومػػػتالـز مػػػع المعنػػػى السػػػابؽوىنػػػاؾ مػػػدلوؿ آخػػػر     
، وىػػػذا ل يكػػوف إل أف تشػػػير القضػػية ىػػػو إمكػػاف التحقيػػؽ )معنػػػى(، فمػػا يقػػرر التحقػػؽ مػػف الكػػػالـ

، ألف لى الخبرة الحسية يكوف بغير معنى، فما ليس يرتد إفى نياية األمر إلى خبرات حسيةة الجمم
ىو ىذا اإلرتداد إلى الخبرة الحسية ، فماذا تريد إذا واجيتػؾ عبػارة فقمػت عنيػا إنػؾ  )المعنى(معنى 

ىػذه ؽ ؟ تريد أنؾ تحػاوؿ أف تمػتمس فػى خبراتػؾ الحسػية مػا يكػوف وسػيمة لتحقيػتفيـ ليا معنى( )ال
 . تجد فى محصولؾ مثؿ ىذه الخبرات، لكنؾ لالعبارة إذا أرادت تحقيقيا
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فييػػػا عػػػف )العػػػالـ( الػػػذى  لكػػػف ىػػػذا ل ينطبػػػؽ إل عمػػػى تمػػػؾ القضػػػايا التػػػى يكػػػوف الحػػػديث     
، فػإذا كػاف فػى القضػية اإلخباريػة يرتكػز المعنػى بتنػوع القضػايايتنػوع  )المعنػى(، ذلػؾ أف نعيش فيو

مباشػًرا،  والمعنػى إمػا أف يكػوف )اإلتسػاؽ(.إنو فى القضػية الرياضػية يبنػى عمػى ، ف()التطابؽعمى 
ما غيروذلؾ فى القضية الذرية لػيمكف  ، فتحوؿ إلى ذريػة أولً مباشر، وذلؾ فى القضايا المركبة ، وا 

 الرجوع إلى الخبرة الحسية.
طة توحػد بينيػا فػى يا رابإف مف أىـ ما يشترط ليكوف لمجممة معنى ىو أف تكوف بيف كممات    

منا ا يضػما مػا ينػدمج التركيػب المغػوى انػدماجً ، وكثيػرً رمز واحد، لو مف الخصػائص مػا لػيس لمفرداتػو
، أف كػوف إزاءىػالمف شاء أف يحمػؿ العبػارات المغويػة التػى ي دَّ بُ  ، فالعف حقيقة العناصر المكونة لو

، وذلؾ ألف مػا يعػده فى بعض عة مف الجمؿ متداخؿ بعضيايطمئف إلى أنيا جممة واحدة ل مجمو 
، فمػف الناحيػة المنطقيػة ل تكػوف الجممػة  يكوف كػذلؾ مػف الناحيػة المنطقيػةالنحو جممة واحدة قد ل

، ول يستطيع مف يريػد مراجعػة الكػالـ ليتحقػؽ مػف  إذا كانت دالة عمى واقعة بسيطةجممة واحدة إل
ممػػػة واحػػػدة تقابميػػػا واقعػػػة بسػػػيطة ، إل إذا كانػػػت جأف يحكػػػـ عمػػػى الجممػػػة بصػػػدؽ أو بكػػػذبصػػػدؽ 
 (.ٕٚٔ، ٜٛ٘ٔ)زكى نجيب محمود: واحدة 

امػة وفػى أماـ كممة تشػيع عمػى ألسػف ماليػيف النػاس فػى الػوطف العربػى ع ولو توقفنا قميالً     
ا لمشػػروط لنتبػػيف إلػػى أى حػػد تعاممنػػا معػػى معناىػػا وفقًػػ تكنولوجيػػا()مصػػر خاصػػة أل وىػػى كممػػة 

 التحميمية ومنطؽ المغة..
(، )صنعةلى والتى ىى فى القواميس تشير إ )تكنى(،فإذا قسمناىا إلى قسمييا األساسييف:     

، بػػػؿ الكػػػالـ ل أى كػػػالـ كػػػالـ(،ال)، وىػػػو لوجػػػوس()التػػػى تشػػػير إلػػػى  ،لوجيػػػا()أمػػػا االشػػػؽ الثػػػانى 
، مثػػؿ: الجيولوجيػػا، والسػػيكولوجيا، عميػػا تضػػاؼ إلػػى أسػػماء عمػػـو متعػػددة، ممػػا جنضػػبط المقػػنفالم
 البيولوجيا..إلخ.و 

، فػػإف ىػػذا الجانػػب مػػف ()عمػػـنتيػػى بيػػا كممػػة تكنولوجيػػا، تعنػػى التػػى ت لوجيػػا()فػػإذا كانػػت     
ا، قػد اسػتخدـ اآللت معنى الكممة ىو الػذى يسػتحؽ التأمػؿ والتفكيػر، فاإلنسػاف منػذ خمقػو اهلل إنسػانً 

أو يقاتػؿ بيػا أعػداءه. ، ذ نحػت الحجػر سػكينا يقطػع بيػا صػيده..إنو صانع باآللت منفى صناعاتو
ذا كانت أدوات الصنعة ممتدة فى القد ميز عصػرنا بأنػو  ، فمماذاـ إلى ىذا البعد السحيؽ فى القدـوا 

 ؟عصر التكنولوجيا
( ينبثػػػؽ مػػػف مقطػػػع ٗٛٔزكػػػى نجيػػػب، مجتمػػػع جديػػػد أو الكارثػػػة: )الجػػػواب الػػػذى قدمػػػو     
إذا كػػاف اإلنسػػاف فػػى كػػؿ عصػػوره قػػد  لوجيػػا( الػػذى لحػػؽ بػػالجزء األوؿ مػػف كممػػة تكنولوجيػػا، ألنػػو)

ر قػػػػد جعػػػػؿ مػػػػف ىػػػػذه األدوات فيػػػػو فػػػػى العصػػػػر الحاضػػػػ –أى أدوات الصػػػػنع–( التكنػػػػىاسػػػػتخدـ )
 ا بذاتو.ا قائمً ، عممً الصانعة
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ىػػو الفكػػرة العمميػػة فػػى رأس ل  -بػػأدؽ معانيػػو –ىػػو  -أى التكنولوجيػػا–( إف )عمػػـ التقنيػػة    
نمػا ىػو تجت ب، ول ىو اآللة المصنوعة التى نصاحبيا بػيف  طريػؽ السػير()ناء عمى تمؾ الفكػرة، وا 
، واآللة المصنوعة المتجسػدة فػى الخػارج، فػإذا كػاف و طريؽ السير بيف الفكرة مف داخؿ، ىالطرفيف

، وكػػذلؾ معينػػة لقػػانوف مػػف قػػوانيف الطبيعػػة، فمػػيس ىنػػاؾ تكنولوجيػػا فػػى رأس العػػالـ صػػيغة رياضػػية
صػػػػنع، ألف ىػػػػذه أو آلت النسػػػيج فػػػػى الم لثالجػػػػة أو الطػػػػائرة،ى السػػػيارة أو اليسػػػت التكنولوجيػػػػا ىػػػػ
 (.)عمـ التقنيةاألشياء نتجت عف 

، فػػال ىػػى الفػػرض العممػػى الػػذى ينتظػػر كنولوجيػػا مػػنيج فػػى التفكيػػر العممػػىوعمػػى ىػػذا فالت    
الذى أفكر عمى أساسو  المنيج()رض فى دنيا األشياء، لكنيا ىى التحقيؽ، ول ىى تطبيؽ ذلؾ الف

نولوجيػا ، ولذلؾ لػيس مػف الدقػة أف نقػوؿ عػف التكفرض النظرى إلى دنيا التطبيؽيفية إخراج الفى ك
زكى نجيب، )طبيقى قد شيدتو كؿ العصور ، ألف العمـ الت()لمعمـ التطبيقىأنيا مساوية فى معناىا 
 (.ٗٛٔمجتمع جديد أو الكارثة: 

ة نضػعيا فػى المصػانع أو شػياء مجسػدفإذا قّر فى أفيامنا أف التكنولوجيػا مػنيج ، وليسػت أ     
عػػاـ لػػدينا ليكػػوف لمكممػػة معنػػػى ، إل أننػػا نالحػػظ أف معناىػػا قػػد ازدوج فػػى السػػتعماؿ الفػػى البيػػوت

المصػػنوعات نفسػػيا، كػػالتمفيزيوف، إلػػى  -اأيًضػػ–، إذ أصػػبح النػػاس يشػػيروف بكممػػة تكنولوجيػػا آخػػر
كممػة، أمكػف أف يقػوؿ قائػؿ عبػارة مثػؿ لم أساس ىذا المعنى اإلضافى، وعمى والقاطرة، والدبابة..إلخ

ا بػػػذلؾ نقػػػػؿ أسػػػػمحة القتػػػػاؿ وآلت المصػػػػانع وأجيػػػػزة ، قاصػػػػدً التكنولوجيػػػػا إلػػػػى الػػػػدوؿ الناميػػػػة" نقػػػؿ"
 الخدمات المنزلية والمواصالت وغيرىا.

ومػػػػف ثػػػػـ يكػػػػوف النظػػػػر الصػػػػحيح لمعنػػػػى الكممػػػػة) تكنولوجيػػػػا(، عنػػػػدما نتحػػػػدث عػػػػف نقػػػػؿ     
ىػو خمػؽ المنػاخ المالئػـ لبعػث روح البتكػار والختػراع  ؛ف النامية فى الحقيقػةالتكنولوجيا إلى البمدا

ميػػة طريقػػة اسػػتخداـ لػػدى الػػدوؿ الناميػػة، وتصػػبح المشػػكمة الحقيقيػػة ىنػػا ىػػى تعمػػيـ أبنػػاء الػػدوؿ النا
ـ وىػو اختػراع طريقػػة إف أعظػـ مػا اخترعػو العمػفػى ىػػذا " ىوايتيػد()المػنيج العممػى، بحيػث يصػدؽ 

 (.ٚٛٔنجيب، مجتمع جديد:  زكى)الختراع" 
البحث فى مسألة معنى المفاىيـ والحدود العممية مػف المباحػث الدقيقػة بريدجماف( ) واعتبر     

، ذلػػؾ أف المفػػاىيـ المألوفػػة غيػػر الدقيقػػة التػػى درجنػػا عمػػى اسػػتخداميا بػػدوف فحػػص مغايػػةوالميمنػػة ل
ائيػػة جديػػدة تكػػوف أكثػػر دقػػة ع فيزينقػػدى فػػى أوضػػاع عمميػػة معينػػة قػػد ل تسػػعفنا فػػى مواجيػػة أوضػػا

، كما حدث فى أواخر القرف العشريف حيث مرت الفيزياء الكالسيكية بمفاىيميا غيػر الدقيقػة وتطوًرا
، بأزمة اضطرت العمماء وفالسفة العمـ إلى إعادة مناقشػتيـ وتفحصػيـ لتمػؾ زماف المطمؽ وغيرهكال

كثر دقة وخشية مراجعة مواقفنا باستمرار المفاىيـ المستخدمة مف جديد فى ضوء ظروؼ وأوضاع أ
بعػػػػاًدا لمغمػػػػوض طػػػػرح وتخمصػػػػا مػػػػف إعػػػػادة تنقػػػػيح مفػػػػاىيـ العمػػػػـ بصػػػػ  ()بريػػػػدجمافورة دائمػػػػة، وا 

Bridgman ,P,w يع منيجو اإلجرائى كى يقيـ العمػـ عمػى أسػس جيػدة مػف التجربػة، بحيػث يسػتط



022 

 

طرار إلػػى مراجعتيػػا مػػف جديػػد الضػػ، دوف الرتيػػاب فػػى صػػحتيا أو فيمػػا بعػػد بنػػاء النظريػػات عمييػػا
 (.ٔ٘ٔ: ٜٜٔٔمشيد العالؼ، )

، أو بػيف عػالـ الفيزيػاءوالمعنى بالنسبة ل ،وقد ميز بريدجماف بيف المعنى بالنسبة لعالـ المغة    
وف لمحػد والمعػانى المسػتخدمة فػى العمػـ. فبالنسػبة لمغػوى يكػ ،المعانى المستخدمة فى الحياة اليومية

، ولكف بريدجماف يعمؽ جد الغموض فى لغة الحياة اليوميةا ما ن، وكثيرً تومعنى مف خالؿ استخداما
الدقة فػى ا عمى رؤية الغموض وعدـ اىتمامو عمى معانى الحدود بالنسبة لمفيزيائى الذى يكوف قادرً 

وىػػو أف يسػػتخدـ  شػػرًطا مسػػبًقا لعممػػو كعػػالـ فيزيػػاء، ، ولػػذلؾ فيػػو يضػػعمجػػاؿ المحادثػػات اليوميػػة
جمػػػاف ، وبػػػذلؾ ميػػػز بريأى أف معانيػػػو يجػػػب أف تكػػػوف واضػػػحة ا ودقػػػة،كثػػػر إحكاًمػػػحػػػدوده بدرجػػػة أ

 (:٘٘ٔ: ٜٜٔٔالعالؼ، )مظيريف لمسألة المعنى ىما 
، فيكػػػوف ف الشػػػخص فيػػو غيػػػر متأكػػد مػػػف المعنػػى، مػػػالـ يحمػػؿ مػػػا يفعمػػو، يكػػو ـمظيػػر عػػػا -ٔ

أف ىػػػذه ، ولكػػػف المشػػػكمة ىنػػػا ىػػػى عمميػػػة إدراؾ الفعاليػػػات المتضػػػمنة ا فػػػىالمعنػػػى موجػػػودً 
 .تى فعاليات فى مستوى لفظى وعاطفى، وتشمؿ حلفعاليات قد تكوف متعددة ومتنوعةا
، حيػث أدرؾ أنػو فػى عمميػة ()أينشػتايفاؿ ، وىػو الػذى طػرح مػف خػالؿ أعمػمظير خػاص -ٕ

يػػػة البحػػػث فػػػى األوضػػػاع الفيزيائيػػػة فػػػإف اإلجػػػراءات التػػػى تعطػػػى المعنػػػى لمفاىيمنػػػا الفيزيائ
 ، وقد نفذت بصورة فعمية.ائية، عمى نحو مناسبيجب أف تكوف إجراءات فيزي

 ويضع بريدجماف قاعدة لمبحث عف المعنى فى مجاؿ المفاىيـ والحػدود العمميػة تركػز عمػى    
، أو إجػراءات ا كػاف نوعيػا، إجػراءات أداتيػة، فيزيائيػة، مختبريػة، أًيػاإلجراءات والعمميات والفعاليػات

، لكػى أعػرؼ معنػى أى حػد فإنػو يكفػى اؿ أنػو بشػكؿ عػاـحيػث قػ ،)الورقة والقمـ(عقمية، إجػراءات 
ممموسػة قػػد اسػتخدـ عمػػى  معرفػة مػا ىػػى اإلجػراءات التػى تطبػػؽ لمتحقػؽ مػػف أف الحػد فػى أيػػة حالػة

التػػى يػػتـ بواسػػطتيا التخقػػؽ ميػػو  ، وبالتػػالى فػػإف المعنػػى سػػوؼ يوجػػد فػػى اإلجػػراءاتنحػػو مناسػػب
 (.ٓٙٔالعالؼ: )

ذا كاف البعض قد تصور أف     منيج التحميؿ اإلجرائى عنػد بريػدجماف محصػور فػى مجػاؿ  وا 
ا، إل أنو فى الحقيقة يساعد كثيرا فى الكشؼ عف األسئمة الفمسفية الخالية العموـ والفيزياء خصوصً 

مػػف المعنػػػى، والمشػػػكالت الزائفػػػة وأشػػػباه المشػػػكالت المتعمقػػة بيػػػا، حيػػػث يػػػرى بريػػػدجماف أف العقػػػؿ 
وف عديدة فى البحث فى مشكالت ىى باألسػاس مشػكالت زائفػة، اإلنسانى قد عذب نفسو خالؿ قر 

ذلؾ ألف ىذه المشكالت صػيغت بمغػة أسػئمة ىػى فػى حقيقتيػا أسػئمة خاليػة مػف المعنػى. وىػو يؤكػد 
فػػة ، ىػػى مشػػكالت زائا فػػى مجػػاؿ الػػديف واألخػػالؽ، وخصوًصػػف معظػػـ مشػػكالت الفمسػػفة التقميديػػةأ

ع الوضػػػعية المنطقيػػػة ريػػػدجماف فػػػى ىػػػذه النقطػػػة مػػػ. ويمتقػػػى بقائمػػػة عمػػػى أسػػػئمة لػػػيس ليػػػا معنػػػى
، باعتبارىػا ا فػى مجػاؿ الميتافيزيقػاًصػفضيما لمشكالت الفمسػفة التقميديػة، وخصو ، فى ر والبراجماتية

 مشكالت غير حقيقية . 
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؟ فة ما إذا كاف لمسؤاؿ معنػى أـ لويصوغ بريدجماف قاعدتو اإلجرائية التى تمكننا مف معر    
ستطيع بواسطتيا تقديـ لو معنى فإنو يجب أف يكوف مف الممكف إيجاد إجراءات نموالسؤاؿ إذا كاف 

، وعميػو فػإف السػػؤاؿ ل ت أف اإلجػراءات ل يمكػف أف توجػد، وسػوؼ نجػد فػى عػدة حػالإجابػة عميػو
يكوف لػو معنػى. كػذلؾ رأى بريػدجماف أف ىػذه الطريقػة اإلجرائيػة كفيمػة بكشػؼ انعػداـ المعنػى حتػى 

تػى فػى مجػاؿ فػف ، باإلضافة إلى الفمسفة وحقوؿ العمـ، بؿ وحجتماع وعمـ النفسفى حقوؿ عمـ ال
ة ليػا فائػدة فػى تغييػر جميػع أنيا وجيػة نظػر فعالػة ليػذا الغػرض، وطريقتػ . ورأىالمحادثات اليومية

مفػاىيـ ل تخضػع لمتحميػؿ اإلجرائػى، ول تتػرجـ إلػى عمميػات عاداتنا الفكرية، بحيث ل نستخدـ أية 
، لؾ غيػػػر ممكنػػػة السػػػتخداـ فػػػى العمػػػـ، وتصػػػبح التعميميػػػات والمثاليػػػات القديمػػػة طبقػػػا لػػػذاتوفعاليػػػ

 (.ٕٙٔ)العالؼ: وكذلؾ فى التأمالت الفمسفية 
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  الفصؿ الثالث
 رؤى تربوية

 
 ظيور النيج التحميمى فى المجاؿ التربوى:

الذى يمكف أف تتركو اآلراء التى ساقيا فالسفة التحميؿ فى قضايا  لعؿ النطباع السريع    
ا ميمة الفمسفة والتحميؿ الفمسفى والتحميؿ المنطقى ىو أنو مف العسير أف نجد ليؤلء الفالسفة جيدً 
فى فمسفة التربية. بؿ إف كاتب ىذه السطور نفسو بعد أف درس ىذه الفمسفة طواؿ سنوات الدراسة 

، كانت الفمسفة ـ تحوؿ المسار إلى دراسة التربيةعة عمى يد د.زكى نجيب محمود ثالجامعية األرب
 .ات التربيةبعيدة إلى حد كبير عف أف تعد ضمف فمسف –فى نظره–التحميمية 

ثـ إذا بالحقيقة تشير إلى أنو فى مجاؿ فمسفة التربية بالذات لبد أف نرى لمتحميمييف آراء      
فة تربوية قامت بجيد بعض فالسفة التربية الذيف آمنوا بفمسفة التحميؿ ورؤى تشكؿ فى جممتيا فمس

ميمية فى الفمسفة وفى بحاجة إلى جيد مماثؿ لما قاـ بو رواد التح )التربية(وشعروا كـ ىى 
 ، جيد يضبط ليا المفاىيـ ويحدد المصطمحات ويصوب النظر ويقيـ المنيج.المنطؽ

يشير إلى ىذا حيث  -مقدمة فى فمسفة التربية– ونور(أوك)ولعؿ ما جاء فى مقدمة كتاب     
 ،ا لمبادئ فمسفة التربية، وأنو قصد بذلؾ أف يمتحف، بطريقة أوليةأكد أنو قصد ألف يكوف كتابً 

، أنو حاوؿ أف يطور المسائؿ والنظرية التربوية وضوًحا، وثانًياأكثر نقاط التصاؿ بيف الفمسفة 
لمتفكير الفمسفى ألولئؾ الطالب الذيف يدرسوف التربية فى  الفمسفية بحيث يعطى مقدمة بسيطة

، الذيف بدوف شؾ قد ل يكوف لدييـ أى اتصاؿ مدرسى معات، وفى كميات إعداد المعمميفالجا
 بالفمسفة.

( )التحميؿ الفمسفىالمقدمة فى الكتاب ىى وجية نظر ثـ اعترؼ بأف وجية النظر    
ف ن وحيدة فى  )مدرسة(عمى ، كما يظف دائما اف ل ينطبؽّبو إلى أف ىذا العنو المعاصر، وا 

ا، إل ، إنما ىو يستخدـ لنشارة إلى عدد كبير مف الفالسفة ذوى وجيات نظر متباينة جدً الفمسفة
رة كافية فى اىات وطرؽ التفكير التى لـ تقدـ بعد بصو ا يشاركوف فى بعض اتجأنيـ جميعً 

 .الكتابات عف التربية
ظ الذى أثبتو المؤلؼ، إل أننا ننبو إلى أف مما يشيع فى الكتابة مف منطمؽ ورغـ ىذا التحف    

فمسفة ما، يحرص عادة عمى بياف وجيات نظر أخرى، حتى يمكف لمقارئ أف يرى الموقع الحقيقى 
 لممدرسة التى ينتمى إلييا المؤلؼ.

، حتى عاـ مورلمحمميف أف يكتبوا عف ىذه األا ألنو لـ يكف مف عادة الفالسفة اونظرً     
ا مف األفكار المعاصرة اليامة كاف لـ كتب فيو أوكونور مقدمتو، فإف كثيرً ، وىو العاـ الذى ٜٙ٘ٔ
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، وىو ذلؾ الوقت، ولطالب التربية أيًضا يزؿ غير مألوؼ بالنسبة لرجاؿ النظرية التربوية حتى
ثرىا كاف ليا أ ٜٙ٘ٔ ا عاـ، ألف الفمسفة فى شكميا الذى كاف قائمً كاف يدعو لألسؼاألمر الذى 

 ، مما أوجب نشر أفكارىا عمى أوسع نطاؽ ممكف.عمى جميع المشروعات النظرية
فة فقد اعترفا بأف أحد التطورات الحديثة فى الفمس( ٜٔ٘: ٕٙٓٓكرافر، ، و أوزموف)أما     

الواقعية لمثالية و ، وأف الفمسفة التحميمية ليست فمسفة نظامية مثؿ اىو ما يسمى بالحركة التحميمية
رفض الفمسفات ذات ا عف أف معظـ الفالسفة التحميمييف قد وجدوا صعوبة فى ، وكشفً اجماتيةوالبر 

فى الفمسفة جمب مف المشكالت  -النسقى-، ألنيـ يقولوف أف األسموب النظامىاألنسقة الخاصة
وضيح المغة . وفى معظـ األحياف يبحث الفالسفة التحميميوف تكثر مف الحموؿ لمجوانب اإلنسانيةأ

، كما ُوسعت فى األنشطة األكثر دقة فى الحياة، مثؿ العمـووالمفاىيـ واألساليب التى نستخدميا 
 ا مثؿ التعميـ.المجيودات التحميمية فى التوضيح إلى أنشطة أقؿ تحديدً 

. وقد مرت الحركة العامة لمفمسفة التحميميةوىناؾ أنواع مختمفة مف األساليب ضمف     
ا ولـ ، وفى األساس استمرت الفمسفة التحميمية دائمً امة نفسيا بنشوء تاريخى محيرالع الحركة

تتوقؼ ..وكاف أرسطو يقـو بتحميؿ عندما كاف يبحث فى معنى العدالة، لكف الحركة الحديثة فى 
، وُتعد محاولة تشكيؿ تمؾ ثر فى النظريات الفمسفية الحديثةالفمسفة التحميمية ليا جذور مباشرة أك

جة لذلؾ قد يبدو ما يأتى بعد ا لمحقائؽ الفعمية لموضع. ونتينظورات فى أى قالب واحد تغييرً الم
، وىذا يعكس عمى أية حاؿ فقط ما أحياف أخرى غير مرتبط، وفى ذلؾ، فى بعض األحياف مرتبًطا

 حدث وما يحدث فى الحركة التحميمية.
ف تأثير الواقعية المعاصرة، عندما ا، موقد خضعت الحركة التحميمية لتطور نابع، جزئيً      

، ُطور وباإلضافة إلى ذلؾ رتراند رسؿ(.ب)و )مور(القرف العشريف مف طرؼ  كانت تشكؿ فى 
أنصاره مف ا ضمف المحتوى الثقافى األنجمو أمريكى، رغـ أف العديد مف ا كبيرً التحميؿ تطويرً 

 ، جراء ىروبيـ مف نازية ىتمر. أصوؿ ألمانية ونمساوية
ا لمفكر التربوى، ا ووضوحً ا دقيقً أف التحميؿ قدـ لنا تحديدً  (ٕٕ: ٕٙٓٓنيممر، )اعترؼ و     

 ، وأظير أخطاء فى عممية التفكير. وميز التحميؿخفية، وكشؼ افتراضات فقد أقاـ تمييًزا دقيًقا
لقد  .منيج بالتمييز بيف أشكاؿ المعرفةف مف تصميـ ال، وحسّ المفاىيـ المشوشة لممذىب السموكى

-لمفاىيـ المفتاحية مثؿ: التربيةلكثير مف ابالجغرافية المنطقية( )رسـ خريطة ما يمكف تسميتو 
 . المساواة-الذكاء –المعرفة –التعمـ -التدريس -المدرسية

عف طريؽ ىذه المفاىيـ،  ف بعض األمور التى يمكف التفكير فييا ، والتحدث بترولقد بيّ 
ف ألنؾ ال تستطيع أ)سة تتضمف بالضرورة التدريس لمدر ، عمى سبيؿ المثاؿ بأف افقد عرض

ألنؾ تستطيع أف تتعمـ مف بينما التعمـ ل يمكنو ذلؾ ) (،تدرس الناس مف غير التدريس ليـ
والفيـ األوضح لممفاىيـ مف شأنو أف يساعدنا عمى اتخاذ قرارات أصوب، ذلؾ أف  غير أف ُتعمـ(،
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لمختمفة والمبادئ نتيجة اضطراب المفاىيـ ا شأرارة فى المناقشات التربوية تنا مف الحبعضً 
ؽ ، مثؿ الحقو فسو، خاصة عندما تكوف المفاىيـ متصمة ومتعارضة فى الوقت نالمعرضة لمتبدد

 ، والتدريس والتمقيف. والمسئوليات، والحرية والسمطة
ود . وفى العيرفيةلتربية أكثر مينية، وأكثر حِ وقد ساعد التحميؿ عمى أف تكوف فمسفة ا    

، والتطبيقات ألفكار التربوية لمفالسفة الروادربما قرأوا أيا أو كؿ ما يأتػى : ا ،السابقة عمى التحميؿ
مثؿ )والنظريات العامة لمتربية  مثؿ الواقعية والمثالية(،)ية لممدارس الفمسفية التقميدية التربو 

، لكف، عمى أية حاؿ اآلخريف، وفى معظـ األحواؿ فيـ قد درسوا نتائج تفكير والتقدمية( المحافظة
لـ يعودوا ، وبذلؾ يف إلى دراسة مشكالت تربوية خاصة، وجد الطالب أنفسيـ مضطر فمع التحميؿ

 (.ٖٖنيممر: ) أصبحوا يمارسونيا –ا لمجيد التحميمىوفقً  –، ولكف يقرأوف الفمسفة فقط
ف ، فمما كافة التربيةف الفمسفة العامة وفمسومف ىنا فقد بذلت محاولت لتحقيؽ الوفاؽ بي     

نطولوجيا إلى ، ومف األالستخداـ()او المعنى()إلى  ()الكينونةالىتماـ الفمسفى قد تحوؿ مف 
الفعمية ، فإف فالسفة التربية بدأت تفتر عنايتيـ ببناء أنساؽ فمسفة لمتربية لتكوف عنايتيـ التحميؿ
ربية بالتحميؿ والتوضيح فى الت ، وذلؾ بتناوؿ المفاىيـ المستخدمة()التفمسؼ فى التربيةىى 

 (. ٜٗ: ٕٛٓٓىانى عبد الستار، )المنطقى 
، تزايػػػد اتجػػػاه أنظػػػار الفالسػػفة التحميميػػػيف إلػػػى التربيػػػة القػػػرف العشػػريف ومػػع بدايػػػة سػػػبعينات     

ووجيػػػوا إلييػػػا نشػػػاطيـ ليبحثػػػوا موضػػػوعاتيا ومشػػػكالتيا بمػػػنيجيـ التحميمػػػى . بػػػدأ ىػػػذا التجػػػاه فػػػى 
، وأكونور P.H.Hirst، وزميمو ىيرست R.S.Petersطانية، وكاف مف رواده بيترز الجامعات البري

D.J.O’Conorثػػـ انتقػػؿ ىػػذا التجػػاه إلػػى الوليػػات المتحػػدة وجميػػع البمػػداف بعيـ آخػػروف، ثػػـ تػػ ،
الناطقة باإلنجميزية. ولقد لقى ترحيبا مف العامميف فى الحقؿ التربوى الذى يؤكدوف أف الحاجة ممحة 

ويػػػروف أف المػػػنيج الفمسػػػفى  قػػػد فػػػى التربيػػػة وأسسػػػيا وموضػػػوعاتيا،دة التفكيػػػر الفمسػػػفى الناإلػػػى إعػػػا
 Scheffler)شػػفمر( ، ومػػف ىنػػا جػػاء قػػوؿ مػػى تقػػديـ عػػدد كبيػػر فػػى ىػػذا المجػػاؿالتحميمػػى قػػادر ع

 .(٘ٛ، ٜٜٔٔد أحمد الصادؽ كيالنى: )محم
نفس الوقت يتالقى مع  ، وفىوى عمى عدد مف السياقات المختمفةإف الحديث التربوى يحت 

وتأكيػػػدات متباينػػػة لمفكػػػرات الظاىريػػػة  المجػػػالت العمميػػػة والعمميػػػة واألخالقيػػػة التػػػى تضػػػفى ظػػػاللً 
المشػػػتركة. ومػػػف ىنػػػا يكػػػوف مػػػف الميػػػاـ األساسػػػية لمتحميػػػؿ أف يفػػػؾ التشػػػابؾ القػػػائـ بػػػيف السػػػياقات 

يير الموضػوعية األساسػية والمعػا ، ودراسػة األفكػارناقش التربية فييا ويتجادؿ حوليػاالمختمفة التى ت
 .المناسبة لكؿ منيا

، فػػرأوا مػػف جػػانبيـ أف التربيػػة فػػى حاجػػة إلػػى إعػػادة تقػػويـ لغتيػػا وأمػػا الفالسػػفة التحميميػػوف      
ة ، فالحػػديث التربػػوى يتضػػمف ، وىػػذه حقيقػػفػػى مسػػتويييا: الممارسػػة والتنظيػػرالخاصػػة المسػػتخدمة 

تتسػػـ بػػالغموض، ويعوزىػػا  ، والقضػػايا والمقػػولت التػػىصػػطمحاتالتعريفػػات والمفػػاىيـ والم مػػف كثيػػًرا
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يمكػف تبريرىػا ، ثػـ كيػؼ إلػى أف يعػرؼ مػاذا يقصػد بيػا أولً  وتحتاج، ، وتفتقر إلى الوضوح التحديد
 ، وىذا ل يتأتى إل بالتحميؿ الفمسفى .والحكـ عمييا ثانًيا

ذا نعنػى بالتربيػة؟ إثػارة السػؤاؿ: مػاومف ىنا فػإف أى محاولػة لفيػـ طبيعػة التربيػة ل تتحػدد ب    
نمػا قػدميا ىػذا التعريفػات( )أو  تعريؼ()ثـ نحصؿ عمى  معنػى التربيػة  يكتشػؼ()مفكػر أو ذاؾ، وا 

حػػيف نفحػػص المغػػة لنػػرى كيػػؼ يسػػتخدـ المفػػظ. وتشػػير أدبيػػات فمسػػفة التربيػػة إلػػى أف التصػػور الػػذى 
دقػػػة وكفايػػػة، فػػػى اإلحاطػػػة بطبيعػػػة يعػػػد األكثػػػر  W.Frankena)فرانكينػػػا(  قدمػػػو فيمسػػػوؼ التربيػػػة

 التربية، حيث أكد أف مصطمح )التربية( يستخدـ بطرائؽ مختمفة، ليشير إلى أى مف المعانى التالية
 (:ٔ٘: ٕٛٓٓ)ىانى عبد الستار، 

: مػا يمػارس مػف ما يؤديو اآلباء والمعمموف، وما تقـو بو المػدارس، أو قػؿ فػى عبػارة أخػرى -ٔ
 ار وتيذيبيـ.نشاط( ييدؼ إلى تنشئة الصغ)

 ما يحدث لمصغير أثناء عممية التربية، أو ما يدور بداخمو خالؿ محاولة تعميمو. -ٕ
مػػع  وعمميػػة( التربيػػة أأى مػػا حصػػمو الطفػػؿ واكتسػػبو خػػالؿ )النتيجػػة(، ويشػػير أيًضػػا إلػػى ) -ٖ

 نيايتيا.
 .ٖ-ٕ-ٔا إلى النظاـ الذى يعنى بدراسة ما يجرى فى: ويشير المصطمح أخيرً  -ٗ

كنظػػاـ(. فػػالمفيـو األوؿ ، والتربيػػة )كعمميػػة(در التمييػػز بػػيف التربيػػة )ف ثػػـ يجػػومػػ    
يشػػػير إلػػػى الجانػػػب العممػػػى فػػػى التربيػػػة بوصػػػفيا مجموعػػػة مػػػف اآلليػػػات واألسػػػاليب التػػػى 

، سػػواء بواسػطتيا يػتمكف المجتمػػع مػف تحقيػؽ كػػؿ مػا ىػو مرغػػوب فيػو فػى أجيالػػو المتعاقبػة
التربيػػػػػة بمعناىػػػػػا العػػػػػاـ: دة ومتنوعػػػػػة )أوسػػػػػاط مجتمعيػػػػػة متعػػػػػد العمميػػػػػة( فػػػػػىجػػػػػرت تمػػػػػؾ )
educating ) ، أو جػػػػػرت فػػػػػى مؤسسػػػػػة رسػػػػػمية مقصػػػػػودة متخصصػػػػػة )التربيػػػػػة بمعناىػػػػػا

 (. Schoolingالخاص: التمدرس : 
( العمميػػة) تمػػؾ بدراسػػة معنػػى أكػػاديمى، ميػػداف إلػػى( كنظػػاـ التربيػػة) الثػػانى المفيػػوـ ويشػػير    

 جوانبيػا، كافػة مػف( بالعمميػة) تتعمػؽ وحقػائؽ نتػائج ىإلػ الدراسػة تمؾ مف ويصؿ بأخرى، أو بطريقة
عػداد التربيػة كميػات فػى لمطػالب تقػدـ دراسػية، مقػررات صػورة فػى النتائج تمؾ تنظـ ثـ  المعممػيف، وا 

 معػو الػذى الحػد إلػى والحيويػة الميمػة المسػائؿ مػف ىػىو  التربيػة، فػى النظرى الجانب يمثؿ ما وىذا
 فػى قصػور إلػى ثػـ ومػف الممارسػة، فػى قصػور إلػى سيؤدى يةالنظر  فى قصور أى إف القوؿ يمكف
 (.ٕ٘: ٕٛٓٓ الستار، عبد ىانى) المتعمـ

 ذلػػؾنجػػد  العمميػػة، الحقػػائؽ جانػػب حيػػث التربيػػة،( ميػػداف) مكونػػات أبػػرز إلػػى نظرنػػا فػػإذا
 ثػػـ ومػػف الفمسػػفية، الصػػفة ل العمميػػة، الصػػفة عميػػو تغمػػب سػػوؼ – طبيعتػػو بحكػػـ – الػػذى الجانػػب
 ىػػذا بػػأف القػػوؿ فػػيمكف بػػذلؾ، التسػػميـ ومػػع. الجتماعيػػة العمػػوـ إلػػى – األسػػاس فػػى – مػػىينت فإنػػو

 اإلنسػػػاف، ليػػػا نعػػػد التػػػى ،(الحيػػػاة طبيعػػػة) عمػػػى لموقػػػوؼ الفمسػػػفة مػػػف العػػػوف إلػػػى يحتػػػاج الجانػػػب
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 بالتشػػػػكيؿ نتعيػػػػده الػػػػذى( اإلنسػػػاف طبيعػػػػة)و معػػػػو، ونتفاعػػػػؿ إليػػػو، ننتمػػػػى الػػػػذى( العػػػػالـ طبيعػػػة)و
 .الفمسفة عمى العتماد تحتـ ومكونات أبعاد مف ذلؾ غير ىإل. وبالنمو

 تحػت ٜ٘٘ٔ عاـ( األمريكية الفمسفية الرابطة) نظمتيا التى الندوة أف إلى األدبيات وتشير
 التربيػػة فيمسػػوؼ قػػدـ النػػدوة، تمػػؾ ففػػى. الكثيػػر حركػػت التػػى الشػػرارة كانػػت( التربيػػة فمسػػفة) عنػػواف

( فمسػػفية؟ تكػػوف أف التربيػػة لفمسػػفة يمكػػف كيػػؼ) بعنػػواف سػػةدرا H. Broudy( بػػروداى) األمريكػػى
 بنػػاء مػػدخؿ األولػػى الطريقػػة عمػػى أطمػػؽ التربيػػة، فمسػػفة لعمػػؿ طػػريقتيف وجػػود إلػػى فييػػا أشػػار والتػػى

 محتممػة تربويػة معػاف اسػتنباط إلػى يتجػو الػذى المضػاميف مدخؿ باستخداـ ذلؾ كاف سواء النظرية،
 الػذى التطبيؽ مدخؿ باستخداـ أو الفمسفية، المدرسة تقدمو أو ،الفيمسوؼ يقدمو الفمسفى النسؽ مف

 عمػػى أطمػػؽ حػػيف عمػػى الفمسػػفية، لمنظػػرات( العمميػػة التربويػػة الترجمػػة) فػػى النظػػر أصػػحابو يحػػاوؿ
 Theory Evaluation النظريػػة تقػػويـ أو The Criticism النظريػػة نقػػد مػػدخؿ الثانيػػة الطريقػػة
 المعنػػى كػػاف إذا مػػا واختبػػار التسػػاؽ، عػػف والبحػػث ،(المفػػاىيـو  المغػػة تحميػػؿ) فػػى وظيفتيػػا محػػددا
 – المضاميف مدخؿ أنصار مف وىو - K. Price برايس التربية فيمسوؼ قدـ كما مفقوًدا، أـ اقائمً 

 التربيػػة فمسػػفة مفيػػوـ أف إلػػى فييػػا أشػػار والتػػى ،(ضػػرورى؟ شػػئ التربيػػة فمسػػفة ىػػؿ) بعنػػواف دراسػػة
 ،ٖٜٜٔ: فػػػرج السػػتار عبػػد ىػػانى)( التحميػػػؿ)و( الشػػتقاؽ) ىمػػا النشػػاط، مػػف نػػوعيف إلػػى يشػػير
ٕٙٗ.) 

 التربويػػػػة المجمػػػة نظمتيػػػػا التػػػى( التاريخيػػػػة) النػػػدوة انعقػػػػدت الدراسػػػتيف، ليػػػػاتيف فعػػػؿ وكػػػرد
 ومحتػوى أىداؼ) حوؿ ٜٙ٘ٔ سنة Harvard Educational Review ىارفارد لجامعة ةالشيير 
 والتػػى التربيػػة، وفالسػػفة الفالسػػفة، مشػػاىير مػػف روفوعشػػ خمػػس فييػػا شػػارؾ والتػػى( التربيػػة فمسػػفة
 الضػطالع التربيػة فالسػفة عمػى يتعيف التى( الميمة) ىو يكوف أف يجب( التحميؿ) أف عمى أكدت
 .المستقبؿ فى بيا

 فػػى تمثػػؿ العشػػريف القػػرف منتصػػؼ مػػع التجػػاه، فػػى تغيػػرا التربيػػة فمسػػفة شػػيدت فقػػد وعميػػو
 الفمسػػػفية المػػػذاىب( طغيػػػاف) مػػػف التحػػػرر إلػػػى نزعػػػة فػػػى ويتمثػػػؿ األوؿ، التجػػػاه: اتجػػػاىيف بػػػزوغ

 األسػػػػماء رعػػػػب) مػػػػف والتحػػػػرر والبرجماتيػػػػة، والواقعيػػػػة، كالمثاليػػػػة، ism( اإلـز) قػػػػؿ أو التقميديػػػػة،
 فػى( تنػوع) إلػى الطريػؽ ليفسػح الواحػدة، الفمسػفة أو الواحػدة، الفكريػة المدرسة سيطرة ومف ،(الكبرى
لى الفكرية النماذج لى ،Pluralism تعدديةال وا   فقػد الثانى، التجاه أما. Eclecticism النتقائية وا 
( الفيػـ) إلػى والقواعػد والتوجييػات التوصػيات تقػديـ ومػف التحميػؿ، إلػى التأمػؿ مػف التحوؿ فى تمثؿ
 والفتراضػات والعتقػادات المفػاىيـ واسػتجالء( توضػيح) التربيػة فيمسوؼ وظيفة لتصبح( المعنى)و

: السػتار عبػد ىػانى) الفمسػفى التحميػؿ وطرائؽ أساليب باستخداـ وذلؾ األساسية، التربوية واألحكاـ
ٜٜٖٔ، ٕٙ٘.) 
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 ومفػػاىيـ التربويػػة المقػػولت تحميػػؿ عمػػى نشػػاطيـ التحميميػػوف الفالسػػفة يركػػز ىػػذا أجػػؿ مػػف
 الػػػػتعمـ، العقػػػػاب، والنظػػػػاـ، الضػػػػبط، الىتمامػػػػات، الحاجػػػػات، إشػػػػباع مثػػػػؿ ومصػػػػطمحاتيا، التربيػػػػة

 وتحديد معانييا توضيح بيدؼ وذلؾ غيرىا، وعشرات نفسيا التربية، ومفيوـ بؿ المعرفة، لتدريس،ا
 نظػػرة ويكفػػى األخػػرى، بالمفػػاىيـ الخػػتالط عػػف واسػػتعمالتيا معناىػػا فػػى لفصػػميا المنطقيػػة حػػدودىا
 ممػوتح ومػا التربيػة فمسػفة فػى السػنوات مػف عقػديف خػالؿ ظيػرت التػى الغربيػة المؤلفات إلى سريعة
 نجد المثاؿ سبيؿ وعمى ،(ٗ) نقوؿ ما صحة عمى لمتدليؿ موضوعات مف تتضمنو وما عناويف مف
 :المؤلفات ىذه مف
 Israel Sheffler: The Language of Education: التربية لغة -ٔ
 P. H. Hirst & R. S. Peters: The Logic of Education: التربية منطؽ -ٕ
 .Philosophical Analysis and Education R. D :ةوالتربيػػ الفمسػػفى التحميػػؿ -ٖ

Archambault (ed):  
 Janas F. Soltis: An Introduction to the: التربويػة المفػاىيـ تحميػؿ فػى مقدمػة -ٗ

Analysis of Educational Concepts 
 S. Peters: The concept of Education: التربية مفيوـ -٘
 James F، Doyle(ed) Educational Judgement: التربوية األحكاـ -ٙ
 S. Peters: Authority Responsibility and: والتربيػػة والمسػػئولية، السػػمطة، -ٚ

Education 
 T. W. Moore: Educational Theory: التربوية النظرية -ٛ
 B. O. Smith & H. Ennis: Language and concepts: التربية فى والمفاىيـ المغة -ٜ

in education 
 مػا أبرز كاف منيا، قميؿ غير بعدد التالية الكتاب صفحات تحفؿ متعددة إسيامات وضمف

 طريقػة ىػو التػدريس أف اعتبػار عمػى التػدريس، فػى المنطػؽ استثمار التربوى، لمفكر التحميمية قدمتو
 لشػكؿا فػى المتنوعة األفعاؿ مف انسقً  التدريس يعد قد وىنا. ل،خريف معمومة األشياء لجعؿ خاصة

 بػيف التفػاعالت وفػى األفعػاؿ ىػذه أداء فى التعمـ ويحدث التعمـ، صوب موجية ولكنيا والمضموف،
 حيػث مػف ا،أيًضػ منطقيػة ولكنيػا بػالطبع، شخصػية والتفػاعالت األفعػاؿ وىػذه وتالميػذه، المعمـ بيف
 الػذى المكػاف كػاف اًيػأ – التػدريس أو التعميـ أف قبيؿ مف ا،معينً  انظامً  أو اوترتيبً  معينة بنية ليا أف

 ىػػػذه فمػػػا ذاتيػػػا، الػػػتعمـ/  التعمػػػيـ موقػػػؼ طبيعػػػة تعكػػػس لعمميػػػات طبقػػػا يحػػػدث إنمػػػا – فيػػػو يحػػػدث
 يتضػمف إنػو يقػاؿ أف يمكػف التػدريس، أو التعمػيـ فعػؿ إف تحميميا؟ يمكف وكيؼ المنطقية؟ العمميات
 (:ٗٓٔ: ٜٚٚٔ نيممر،) متغيرات ثالث

 .المستقؿ المتغير ىو الذى المعمـ، سموؾ - أ
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 التابع. المتغير ىو الذى التمميذ، سموؾ - ب
 والستدللت والحاجات والمعتقدات الذكريات قبيؿ مف شتى، مصادرات أو مفروضة، كيانات - ت

 .متداخمة متغيرات ىى التى
 فأفعػػاؿ كثيػػرة، وجػػوه مػػف عالقػػات بينيػػا الػػثالث المتغيػػرات ىػػذه تكػػوف التػػدريس، سػػياؽ وفػػى

 ول،  معػػيف نحػػو عمػػى يسػػمؾ تجعمػػو التمميػػذ، لػػدى متنوعػػة الثالػػث النػػوع مػػف لتحػػا تتبعيػػا المعمػػـ
 الىتمامػػػات، يشػػػيد أف مباشػػػرة يسػػػتطيع ل فيػػػو مباشػػػرة، الحػػػالت ىػػػذه مالحظػػػة المعمػػػـ يسػػػتطيع

 التمميػػػذ سػػػموؾ مػػػف فعػػػالً  يسػػػتنتجيا مػػػا اوكثيػػػرً  يسػػػتطيع، ولكنػػػو أشػػػبو، ومػػػا والػػػدوافع والحتياجػػػات
 أف يفضػػؿ كػاف أنػو أو ،يصػػنعو بمػا ميػتـ أنػو التمميػػذ أفعػاؿ ردود مػف ،مػػثالً  ج،يسػتنت فقػد الصػريح،
 المعمػػـ، لػػدى( الثالػػث النػػوع مػػف) شػػتى حػػالت إلػػى تػػؤدى بػػدورىا التمميػػذ وأفعػػاؿ. آخػػر اشػػيئً  يصػػنع
 لػدى( الثالػث النػوع مػف) حػالت ينػتج المعمػـ سػموؾ ألف جديػد مػف الػدورة وتبدأ. أفعاؿ عمييا تترتب
 تعمػـ قد التمميذ أف إما يستنتج أف إلى المنواؿ، ىذا عمى التدريس عممية وتستمر جرا، وىمـ التمميذ،

ما يتعممو، أف أراده ما  (.٘ٓٔ: ٜٚٚٔ نيممر،) الوقت ىذا فى المزيد تعميمو مف جدوى ل أنو وا 
( أدائيػػة) أو ،(إجرائيػػة)و( لفظيػػة) أفعػػاؿ مػػف تتكػػوف المعمػػـ سػػموؾ فػػى المسػػتقمة والمتغيػػرات

 والتصػػنيؼ التعريػػؼ مثػػؿ منطقيػػة عمميػػات( أ: )ضػػروب ثػػالث عمػػى المفظيػػة واألفعػػاؿ(. تعبيريػػة)و
 أو السػػبورة، عمػػى الكتابػػة مثػػؿ يصػػنعو، مػػا التمميػػذ تعمػػـ توجيييػػة وعمميػػات( ب. )أشػػبو ومػػا والشػػرح
 والتػػػػػوبيخ، اإلطػػػػػراء، مثػػػػػؿ نصػػػػػحية، عمميػػػػػات( ت)و الضػػػػػرب، جػػػػػدوؿ تسػػػػػميع أو قصػػػػػيدة، قػػػػػراءة

 تكػػوف قػػد ولكنيػػا متنوعػػة، حركيػػة أفعػػاؿ اإلجرائيػػة أو األدائيػػة واألفعػػاؿ. ذلػػؾ إلػػى مػػاو  والتطمػػيف،
 واألفعػػػاؿ. مصػػػباح ضػػػبط مثػػػؿ مػػػا، اشػػػيئً  يصػػػنع كيػػػؼ لمتمميػػػذ يبػػػيف فػػػالمعمـ بكممػػػات، مصػػػحوبة
 وحركػػػات الصػػػوت، وطبقػػػة وجيػػػو، بمالمػػػح لممعمػػػـ، النفسػػػية الحالػػػة عػػػف النقػػػاب تكشػػػؼ التعبيريػػػة
 .ذلؾ إلى وما الجسـ،

 كثيػرة، لفظية بأعماؿ يقوـ فالدارس الطريقة، بنفس أيضا التابعة المتغيرات تصنيؼ ويمكف
 يقػػوـ مػػا انػػادرً  وىػػو. لػػو يػػدرس مػػا يفيػػـ التمميػػذ أف تبيػػيف منيػػا والغػػرض منطقيػػة، عمميػػات بعضػػيا
 التمميػػذ يسػػمؾ وعنػػدما. المعمػػـ مسػػئوليات صػػميـ مػػف ىػػذه ألف نصػػحية، أو توجيييػػة لفظيػػة بأفعػػاؿ

 ذلػؾ يصػنع عػادة فيػو( المعمػؿ معػدات تجييػز أو الرياضػية األلعاب فى مثالً  يشارؾ عندما) اائيً أد
 أو يسػترخى أو يتجيـ أو فيبتسـ ا،أيضً  اتعبيريً  يسمؾ والتمميذ .أحد لتعميـ ل نفسيا األفعاؿ ليمارس
ف السػػموؾ، ىػػذا ومثػػؿ ذلػػؾ، إلػػى ومػػا يتػػردد، أو بحػػـز يػػتكمـ أو امنتصػػبً  يجمػػس  النػػادر مػػف كػػاف وا 
 .الشعورية التمميذ حالة عمى المعمـ يدؿ حد، أى إلى توجييو

 عػػادة المفيومػػة العمميػػة ىػػو لػػيس المعنػػى بيػػذا المسػػتخدـ( المنطػػؽ) أف بػػو المعتػػرؼ ومػػف
 عنػػد والعقالنيػػة والمالءمػػة، البنيػػة،: قبيػػؿ مػػف عناصػػر يتضػػمف ولكنػػو الكممػػة، ىػػذه تسػػتخدـ عنػػدما
 بيػػا يقصػد األفعػاؿ مػف نسػؽ وبأنػ لمتػدريس نتػػرجـ فعنػدما ولػذا،. يسالمتػدر  مثػؿ أحػداث مػع التعامػؿ
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 بأسػػموب نخػرج فإننػا النسػؽ، ىػذا عمػى القائمػة التػػدريس عمميػة نمػوذج نحمػؿ وعنػدما الػتعمـ، إحػداث
 مػف مضػى فيمػا يبػدأ التػدريس طػرؽ فاعميػة فػى البحػث كػاف حػيف ففػى التػدريس، لدراسة موضوعى
 غيػػر النتػػائج يجعػػؿ ممػػا األخػػرى، الطػػرؽ عمػػى منيػػا طريقػػة يؿتفضػػ تعكػػس التػػى التػػدريس تعريفػػات
 نسػػػبية بيػػػا تمتػػػوى ل الواقػػػع، فػػػى ىػػػى كمػػػا المعمػػػـ أفعػػػاؿ نػػػرى اآلف بنػػػا إذ حاسػػػمة، غيػػػر أو مقنعػػػة

 فػى والضعؼ القدرة مواطف تقييـ عمى قادريف نكوف، أف ينبغى أو نكوف، وبيذا المسبقة، مفيوماتنا
 (.ٙٓٔ: ٜٚٚٔ نيممر،) الدقة مف بمزيد المختمفة التدريس طريؽ

 

 :التربية فمسفة ميمة
 فػػى األـ الشػػجرة إلػػى خاطفػػة بنظػػرة القيػػاـ الضػػرورى مػػف يبػػدو،  ىػػذا فػػى نفصػػؿ أف قبػػؿ

 .التربية فمسفة منيا تتفرع التى الفمسفة،: التربية عالـ فى شاعت التى صورتيا
 تػػرتبط أساسػػية ميػػاـ ثػػالث يتضػػمف الفيمسػػوؼ عمػػؿ أف طػػويالً  سػػاد قػػد العتقػػاد كػػاف فقػػد

 نظػػػرة يعطينػػا أف الفيمسػػػوؼ مػػف ينتظػػػروف ظمػػوا فكثيػػػروف األوؿ، المكػػاف ففػػػى بعػػض، مػػػع بعضػػيا
 بيػػذا يقػػوـ أف النػػاس انتظػػر،  الثانيػػة المرتبػػة وفػػى. فيػػو اإلنسػػاف ومكػػاف الكػػوف عػػف مػػوجزة شػػاممة
 انتظػر فقػد أخيػراو . الشعرى الخياؿ أو الحدس طريؽ عف مثال وليس عقالنى، أسموب باتباع العمؿ
 يدافع أف إمكانو فى دينية نظر وجية ليا، يبرر أف األقؿ عمى أو يعطييا، أف الفيمسوؼ مف الناس
 أىػػداؼ بػػيف يجمعػػوا اف الفالسػػفة مػػف النػػاس انتظػػر فقػػد وبيػػذا والمنطػػؽ، ؿالعقػػ طريػػؽ عػػف عنيػػا

نجازات  (.ٕٛ: أوكونور) الديف وعمماء ؽاألخال ورجاؿ ماءمالع وا 
ف يحققػػػوه، أف السػػػفةفلم يمكػػػف كػػػاف مػػػا اكثيػػػرً  فاقػػػت التوقعػػػات هىػػػذ أف بيػػػد   ل ىػػػذا كػػػاف وا 
 لمكػػوف خارطػػة رسػػـ فػػى ،اسػبينوزا أو اإلكػػوينى، تومػػا ؿاأمثػػ بػػذليا التػى الجيػػدة الجيػػود ننكػػر يجعمنػا
 أمكػف فقد،  نفسو الوقت وفى. والعقمية الروحية الناحيتيف مف الناس، مف فئات آماؿ بعض أشبعت
 .مقدماتو صدؽ أو أفكاره منطؽ يياجموا أف يمسوؼالف لنقاد

 أىػػدافيـ، تواضػع عمػى يؤكػدوف أصػبحوا العشػريف، القػرف فالسػفة مػف قميػؿ غيػر اعػددً  لكػف
ف قبػؿ، مػف اسػائدً  كػاف الػذى العالى الطموح إلى اقياسً   عػدد يػزاؿ ل أنػو ننكػر أف نسػتطيع ل كنػا وا 
ف  أف الميػػـ لكػػف. السػػابؽ الطمػػوح مسػػتوى عمػػى مرارالسػػت فػػى يرغبػػوف الفالسػػفة مػػف ،قمػػيالً  كػػاف وا 

 فػييـ، لعجػز ل بالفعػؿ، قػدراتيـ يتجػاوز كػاف السػابقوف، الفالسػفة بػو وعػد ما بأف اقتنعوا قد الغالبية
 فكريػػة وكفايػػات براعػػة مػػف العمالقػػة ىػػؤلء عميػػو كػػاف فيمػػا يشػػكؾ أف يمكػػف أو ينكػػر أحػػد ل حيػػث
 القػدماء الكيميػائييف دعػاوى نػرفض أف لنػا ولمػاذا كيػؼ -يػركب حػد إلػى – تشبو المسألة لكف رائعة،
 والسػػبب والسػػحرة، المنجمػػيف دعػػاوى أو ذىػػب، إلػػى الخسيسػػة المعػػادف تحويػػؿ بإمكانيػػة آمنػػوا الػػذيف
 كانػػت إذا فقػػط قبوليػػا يمكػػف الستقصػػاء أو الختبػػار مػػف نػػوع أى نتػػائج أف وىػػو بسػػيط، ذلػػؾ فػػى
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 بقيػػة مػػع متسػػقة تكػػوف أف عػػف فضػػالً  بيػػا، والوثػػوؽ عمييػػا مػػادالعت ويمكػػف لالختبػػار، قابمػػة اعموًمػػ
 (.ٜٕ: أوكونور) الشائعة المعرفة

 الفالسػفة اسػتخدمو الػذى العػاـ المنيج أف يرينا سوؼ الفمسفة بتاريخ سطحية معرفة أى إف
،  أخػػرى وبكممػػات برىػػاف، إلػػى تحتػػاج ل بديييػػة مقػدمات أنػػو بػػدا ممػػا السػػتدلؿ ىػػو ،الماضػػى فػى
 وما اإلنساف، ومصير اهلل، وجود عف نتائجيـ عمى البرىنة الممكف مف أنو الفالسفة ىؤلء مفآ فقد
 تختمؼ بحثيـ مادة أف المؤكد ومف. الرياضيوف يستخدميا التى األساليب تشبو بأساليب بذلؾ أشبو
 التػى تاإلفادا فى الصدؽ كفمو قد نتائجيـ فى الصدؽ أف حسبوا أنيـ إل اليندسة، مادة عف اتمامً 
 بػػػأف العتقػػػاد وىػػػذا. اإلفػػػادات ىػػػذه مػػػف لسػػػتدللتيـ المنطقيػػػة والصػػػالحية محػػػاوراتينـ، بيػػػا بػػػدأوا

 .تيافتو ينكشؼ حتى طويالً  اوقتً  أخذ قد برىنة، عممية اأساسً  ىو الفمسفى الكتشاؼ
 نطرحػػػو الػػػذى السػػػؤاؿ يكػػػوف أف يقتضػػػى إلينػػػا بالنسػػػبة مجيولػػػة معرفػػػة عمػػػى الحصػػػوؿ إف
 عػف فكرة لديو تكوف أف السائؿ مف يتطمب بدوره وىذا لنجابة، وقابالً  احقيقيً  سؤال يياعم لمحصوؿ
 ىػو مػا: ألحد وقمت حدث إذا ا،بسيطً  مثالً  ولنأخذ اإلجابة، تعطى سوؼ حدودىا فى التى الشروط
 يفيػػـ لػػـ أنػػو أظػػف سػػوؼ فػػإنى ،(مربعػػة أمتػػار أربػػع) أو ،(أسػػبوع بعػػد بػػاكر) مػػثالً  وأجػػاب الوقػػت؟

نمػػػا ،خطػػػأ ليسػػػت اإلجابػػػة أف أفيػػػـ وسػػػوؼ سػػػخيفة، نكتػػػة قػػػاؿ قػػػد أنػػػو أو الى،سػػػؤ   ليػػػا عالقػػػة ل وا 
 اإلجابػة عمػى يتعػيف الػذى اإلطار نحدد فإننا أسئمة نسأؿ عندما ألننا ىذا أدرؾ وسوؼ بالموضوع،

 .فيو تقع أف
 الػػذى ؤاؿالسػػ أف بسػػواء، سػػواء والفمسػػفية، العمميػػة األسػػئمة عػػف يقػػاؿ مػػا افػػدائمً  السػػبب يػػذال

 .السميمة األسئمة سؤاؿ فى يقع النجاح سر أف أو ا،مقدمً  نصفو عمى أجيب قد ،وضعو حسف
 بقمػـ جػاءت والتػى السػابؽ الفصػؿ فػى إلييػا أشػرنا التػى الكممػات ىػذه ىػى ىنا البداية نقطة

 الخصػوص، وجػو عمػى التربيػة وفػى ،العمػوـ وجػو عمػى لمتحميميػة( المميز المحف) وتعتبر فتجنشتيف
 (:ٜٔ ،ٜٛٙٔ: فتجنشتايف لدفيج): فتجنشتايف اؿق

 النظريػات، مػف نظريػة ليسػت فالفمسػفة .لألفكػار المنطقى التوضيح ىو الفمسفة موضوع إف
 الفمسػفة نتيجػة تكػوف ول .توضػيحات مف اأساسً  الفمسفى العمؿ يتكوف ولذا (.نشاط) فاعمية ىى بؿ

 توضػػػيح عمػػػى تعمػػػؿ أف يجػػػب فالفمسػػػفة .المقضػػػاي توضػػػيح ىػػػى إنمػػػا الفمسػػػفية، القضػػػايا مػػػف عػػػدًدا
ل دقة، بكؿ األفكار وتحديد  ".الوصؼ ىذا لنا جاز إذا – ومبيمة معتمة األفكار تمؾ ظمت وا 

 محاولتنػػػا سػػػياؽ فػػػى تػػػنجـ الفمسػػػفية المشػػػكالت أف إلػػػى التحميميػػػوف ذىػػػب كيػػػؼ رأينػػػا وقػػػد
 ألف نفسػػيا، الوقػػائع إلػػى عبػػالرجو  حميػػا يمكػػف ل المشػػكالت وىػػذه معمومػػة، وقػػائع وتفسػػير لترتيػػب
 أو المعينػة فالكممػة المغػة، تعقيدات خمقتيا إنما فالمشكالت الوقائع، ىذه وصؼ بكيفية يتعمؽ األمر
 أو الستعمالت، ىذه بيف الخمط السيؿ ومف ،(استعمالت نطاؽ أو مدى) عادة لو المعيف التعبير
 – باإلنجميزية – ليا فإف ،(نمو) كممة ثالً م أخذنا فمو. المالئـ ىو غيره يكوف حيث أحدىا استخداـ
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 البيولػوجى المعنػى نقمنا أو حاولنا ولو. التربية إلى البيولوجيا مف السياقات مف عدد فى استعمالت
 مجموعػة ىػى المنطقية، المتضمنات أو المقتضيات مف مجموعتيف خمطنا التربية، سياؽ إلى لمنمو
 ألف مضػمؿ، عمػؿ نبػات بنمػو طفػؿ نمو ومقارنة التربية، فى النمو ومجموعة البيولوجى، فى لمنمو
 (.ٚٓٔ ،ٜٚٚٔ: نيممر) السياقيف ىذيف فى مختمفة أشياء تتضمف( نمو) كممة

 لمغايػػة، عمميػػة ،المعرفػػة مػػف كفػػرع فالتربيػػة التربيػػة، لدراسػػة طواعيػػة التحميػػؿ اسػػتجاب وقػػد
 كػػػؿ حيػػػاة فػػػى السػػػوية العاديػػػة الخبػػػرة ىػػػو( المػػػرء يتربػػػى أف وىػػػو) تدرسػػػو الػػػذى السػػػياؽ أف بمعنػػػى
 الفمسػػػفة ولغػػػة ومشػػػكالت. فمسػػػفتيا عمػػػى يصػػػدؽ ككػػػؿ التربيػػػة دراسػػػة عمػػػى يصػػػدؽ ومػػػا. شػػػخص
 المفيومػات بعػض أف نجػد نفسػو الوقػت وفػى. العامػة الحياة ولغة مشكالت الغالب فى ىما التربوية

 الػػنفس كعمػػـ ثالبحػػ مجػػالت مػػف عػػدد فػػى اأيًضػػ تظيػػر التربػػوى الحػػديث فػػى تطػػرأ التػػى األساسػػية
( الجتمػػاعى التطبيػػع أو التػػرابط)و( الػػتعمـ)و( المعرفػػة) تتضػػمف وىػػى والقتصػػاد، الجتمػػاع وعمػػـ
 سػػياقات فػػى معانييػػا المربػػى يفحػػص أف دَّ ُبػػ ل المفيومػػات، ىػػذه تحميػػؿ وعنػػد ،(التػػيقف)و( التقػػويـ)و

 أو لسػػياؽ مالئمػػة افمعػػ تنقػػؿ عنػػدما تػػنجـ التػػى المػػبس مواضػػع يحػػدد أف لػػو يتسػػنى وعندئػػذ كثيػػرة،
 أو ،(الدراسػية المػادة) مثػؿ بيػا، خاصػة مفيومات كذلؾ ولمتربية أخرى، سياقات إلى معينة سياقات
 موضػػػػوعات ليسػػػػت وىػػػػذه ،(الخمػػػػؽ أو الطبػػػػع تػػػػدريب)و( التييػػػػوء)و( الػػػػتمكف)و الموضػػػػوع، مػػػػادة

  وىى لممدارس، مميةع كثيرة سياسات ةباستمال عنيا تدافع تبريرات ىى بؿ فحسب، الفكرية لممناظرة
 (.ٛٓٔ ،ٜٚٚٔ: نيممر. ؼ. جورج) تحميميا صعوبة إلى ؼتضا حقيقة

 :األمثمة بعض إلى يحتاج -يبدو  فيما –األمر إف
 ىػى التربيػة) أف قولػو دبػوى جػوف الكبيػر البرجماتيػة التربيػة إمػاـ مف المأثورة الشييرة األقواؿ فمف  

 جمػػػاؿ مػػػف قميػػػؿ غيػػػر اقػػػدرً  تحمػػػؿ عبػػػارات إنيػػػا. نمػػػوال ىػػػى فالتربيػػػة النمػػػو، ىػػػى والحيػػػاة ،(الحيػػػاة
 نفعػؿ مػاذا تخبرنػا ل إنيا بعد؟ ماذا: لكف واإلعجاب، واألخيمة العواطؼ إثارة عمى وقدرة ،األسموب
 يختمػؼ كػذلؾ. النمػو مػف أنػواع أو جوانػب عػدة يوجػد ولكػف واحػًدا انمػوً  لػيس النمػو إف ثـ. لتحقيقيا
 نمػو ىنػاؾ. األسػوأ إلػى وآخػر ،األفضػؿ إلػى نمػو سػئ، وآخػر ،بطيػ نمو فيناؾ التجاه، فى النمو

 بػالنمو عمـ عمى نكوف أف كمربيف لنا دَّ بُ  ول طبيعى، غير أو مختمؼ أو ناقص نمو وىناؾ طبيعى
 . حدوثو دوف نحوؿ أو لتجنبو الطيب غير نحوه نوجو أو نوجيو لكى ؛الطيب أو الطبيعى

 يحتػاج آخػر بتعبيػر. بنوعيو لمنمو عميو متفؽ أو حواض معيار لدينا ليس أننا المشكمة لكف
 الترييػة) بػأف القػوؿ يعنػى ومػاذا التػراكـ؟ زيػادة؟ مجػرد ىػو ىؿ: وتوضيحا تحديدا نفسو النمو مفيوـ
 النمو أنواع كبعض مثالً  الفطرية المعانى مف بمعنى تكوف أف يصح ىؿ النمو؟ مف نوع أى ؟(نمو
، ( تربيػة النمػو) إذف( حيػاة النمػو)و( تربيػة الحيػاة) فقمنػا بػارةالع عكسػنا أننػا افػرض ثـ ؟ مظاىره أو
 ومػا كػذبيا؟ أو العبػارات ىػذه صػدؽ مػف التحقػؽ يمكػف كيػؼ: كمػو ىػذا مػف وأىـ الحاؿ؟ يكوف ماذا

 الوسيمة؟
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 المنطقػى، تركيبيػا فػى يكمػف العبػارات ىػذه مثػؿ فى الغموض جوانب مف آخر اجانبً  إف ثـ
 بصػورة أخػذناىا إذا إننػا. مختمفػة منطقيػة فئػات إلػى( تحميمى) بتعبير أو تركيبات إلى تنتمى نياإ إذ

  أمبريقية حقيقة إلينا ينقؿ أف( نمو التربية) بعبارة القائؿ يقصد فيؿ: تساؤلت أماـ أنفسنا نجد جادة،
 تجػػاه الشخصػػى شػػعوره عػػف يعبػػر ىػػؿ أـ ىػػذا؟ تفعػػؿ الواقػػع وفػػى بالفعػػؿ وأنيػػا التربيػػة، عػػف واقعػػة

 ،ليػػا مػػتحمس وىػػو ىػػذا تفعػػؿ التربيػػة أف نظػػره وجيػػة مػػف يػػرى فيػػو اتجاىػػو، عػػف ربمػػا أو التربيػػة،
 منظػػر) أو ،(جميمػػة الباليػػو موسػػيقى) أف يقػػوؿ مػػف مثػػؿ مثمػػو ،إلينػػا وحماسػػو شػػعوره ينقػػؿ أف ويريػػد

 أف ينبغػى وأنيػا التربيػة، تفعمػو أف ينبغػى عمػا اتوجييًػ أو إرشػاًدا يقدـ أنو أـ ؟(التفاؤؿ يثير الشروؽ
: كيالنػى الصػادؽ محمػد) ا؟قيمًيػ احكًمػ يصػدر أنػو ذلػؾ ومعنػى واألحسػف، األفضؿ ألنو ذلؾ تفعؿ

ٜٜٔٔ، ٛ٘.) 
 :اخاصً  تحميالً  منيا كؿ يتطمب ثالثة احتمالت ىذه إف

 أنيػػا التعميميػػة المعاىػػد مػػف معينػػة نوعيػػة قيػػاـ عنػػد نسػػمع أو نقػػرأ مػػا كثيػػرا إننػػا آخػػر، مثػػاؿ -   
( جميػػػع) العبػػارة قػػػائمو قػػدر فيػػػؿ القػػوؿ؟ ىػػػذا مػػف يػػػراد فمػػاذا ،(المجتمػػػع تحاجػػا لمواجيػػػة) وجػػدت
 الحاجػات ىػذه( بعػض) قػدروا أنيػـ أـ مواجيتيػا؟ المعاىػد ىػذه اسػتطاعة فى وأف المجتمع، حاجات
ف فحسب؟  عػف تقريػرات إلػى فكيػا يمكػف( الحاجػات) لعػؿ لػبعض؟ ىذا ىو فما كذلؾ، األمر كاف وا 
 اإلطػالؽ؟ عمػى اشػيئً  تعنػى ل الكممػة لعػؿ أـ كػذا، مدرسػة تمارسػيا وكمػا تراىػا كمػا ،التربية أىداؼ
 معايير؟ أى ووفؽ إلييا المشار اإلحتياجات قدرت أساس أى وعمى
 فػى الستعماؿ شائعة أنيا بؿ وحدىا، التربية مجاؿ فى ل تستخدـ ما اكثيرً  أخرى كممة وىناؾ -  

 فػالف فػى يفتػرض المدرسػة مػف جانػب أى فػإلى ،(فػؽتوا) أو( تكيػؼ) كممػة وىػى أل العامػة، الحياة
 لػػػدينا وىػػػؿ مػػػاذا؟ أـ المدرسػػػى؟ النشػػػاط أـ المػػػنيج؟ أـ المعمػػػـ؟ أـ النظػػػاـ؟ يتكيػػػؼ؟ أو يتوافػػػؽ أف

 الفاعميػة عمػى يعػيف سػوى صػحى جانػب ىػو معػو، يتكيػؼ أف التمميذ مف المطموب ىذا بأف ضماف
 روؼظػ أو وتػأخر جمػود عيػود رواسػب مف متخمؼ جانب ىو أو بالمجتمع، والنيوض الجتماعية

 حريػة؟ أكثػر أـ التكيػؼ بيػذا حريػة أقػؿ التمميػذ يصػبح وىػؿ الفتػرات؟ مػف فتػرة فى بنا أحاطت سيئة
 مػػع يتكيػػؼ أف طالػػب اسػػتطاع إف وحتػػى كميػػا؟ المدرسػػة مػػع يتكيػػؼ أف شػػخص أى يسػػتطيع وىػػؿ

 (.ٜٓٔ ،ٜٚٚٔ: نيممر) التمميذ؟ مع تتكيؼ أف المدرسة عمى كذلؾ واجبا أفميس المدرسة،
 ىػى تكػوف أف إلػى التحميػؿ فمسػفة اتجيت التى المياـ مف اعددً  الستار عبد ىانى حدد وقد

 :وىى بيا، يقوموا أف التربية فالسفة مف المطموب المياـ
 ذلؾ عامة، فمسفية ومبادئ مقولت مف تربوية مضاميف استنباط التربية فيمسوؼ وظيفة تعد لـ -ٔ

 عنػػػد نػػػراه الػػػذى التقميػػػدى بالشػػػكؿ فمسػػػفية أنسػػػاؽ قيػػػاـ شػػػرعية تنكػػػر نفسػػػيا ميميػػػةالتح الفمسػػػفة ألف
 باعتبػػػػػػاره إليػػػػػػو النظػػػػػػر ينبغػػػػػػى ول لػػػػػػيس، الفمسػػػػػػفى فالتحميػػػػػػؿ وغيػػػػػػرىـ، وكػػػػػػانط وىيجػػػػػػؿ أفالطػػػػػػوف

نمػػا ،The Philosophy of Education( فمسػػفةالتربية)  باعتبػػاره معػػو نتعامػػؿ أف يجػػب وا 
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 التربوية، والمفاىيـ األفكار وتوضيح لتحميؿ استخداميا يمكف التى واألساليب األدوات مف مجموعة
 المػػػػداخؿ يمغػػػى ول يتعػػػارض ل التربيػػػة فػػػى التحميمػػػى بالتجػػػػاه األخػػػذ أف إلػػػى التنبيػػػو الميػػػـ ومػػػف

 .التربية فمسفة بناء فى المستخدمة األخرى الفمسفية
 التربػوى المجػاؿ فػى نواجيػو المػ المطموب( الحؿ) يحمؿ الفمسفى التحميؿ أف تصور الخطأ مف -ٕ
 ومعػػانى المشػػكالت لطبيعػػة دقيػػؽ وفيػػـ تػػاـ وعػػى عمػػى نكػػف لػػـ إف ،يػػتـ أف يسػػتحيؿ مشػػكالت مػػف

 التػى بالسػياقات كافيػة ودرايػة فييػا، القائمػة لممفػاىيـ الدقيقػة واألبعاد بيا، المتصمة واألحكاـ القواعد
 .حؿ ىناؾ يكوف أف إلمكاف األساسى الشرط فيى( الحؿ) ىى تكف لـ إذا فيى ثـ ومف بيا، تحيط

 صػورة ولػيس والجمػؿ، لمعبػارات المحكػـ الضػبط أو التنسػيؽ مف انوعً  ليس الفمسفى التحميؿ إف -ٖ
 وذلػػػػؾ ليػػػػا، اتطػػػػويرً  أو لمغػػػػة اإصػػػػالحً  ليسػػػػت التحميػػػػؿ وظيفػػػػة إف. وتنظيميػػػػا المعػػػػاجـ صػػػػور مػػػػف

نمػػا مثاليػػة، لغػػة إلػػى بترجمتيػػا  المطموبػػة، الفاعميػػة ليػػا نحقػػؽ تػػىح اسػػتخداميا فيػػـ ىػػى وظيفتػػو وا 
 المعػػػانى عػػػف لنػػػا يكشػػػؼ المغػػػوى التحميػػػؿ نجػػػد ىنػػػا ومػػػف ،(غايػػػة) ولػػػيس( وسػػػيمة) المغػػػة فتحميػػػؿ

 السػياؽ)و( بيػا تسػتخدـ التػى الطريقػة) خػالؿ مػف والعبػارات المفػاىيـ لػبعض نكسػبيا التى( التافية)
 التػى والمشػكالت ،Pseudo questions الزائفػة األسػئمة تمػؾ عػف لنػا يكشػؼ كما ،(فيو ترد الذى
 أف كيػػػؼ – اأيًضػػػ – لنػػػا ويكشػػػؼ المعنػػػى، ومتداخمػػػة واضػػػحة غيػػػر مفػػػاىيـ اسػػػتخداـ نتيجػػػة تنشػػػأ

 واضػػػح فيػػػـ إلػػػى – المقابػػػؿ فػػػى – يػػػؤدى الػػػذى األمػػػر أخػػػرى، بمفػػػاىيـ ويػػػرتبط يتصػػػؿ مػػػا مفيومػػػا
 فيمنا وتحسيف تعديؿ فى ية،النيا فى المغوى التحميؿ يسيـ وىكذا والمغة، الفكر بيف العالقة لطبيعة

 .وعنيا فييا تتولد التى والمشكالت التعميمية لمسياقات
 توجياتيػا يأخػذ الفمسػفة، إلػى ينتمػى فمسػفى نشػاط التربيػة فمسفة أف عمى التحميميوف يؤكد كذلؾ -ٗ

 ومػف. التربيػة إلػى وموجيػة عمػى مفتوحػة ولكػف فمسػفة، فيى والدراسة، البحث فى منيجيا ويستخدـ
 فػى ولػيس الفمسػفة أقسػاـ فػى تدرس بريطانيا جامعات مف كثير فى التربية فمسفة أف بالذكر يرالجد

 الصػػػادؽ أحمػػػد محمػػػد) الفمسػػػفة فػػػى مكثفػػػة مقػػػررات العميػػػا الدراسػػػات فػػػى وتسػػػتمـز التربيػػػة، كميػػػات
 (.ٜٓ ،ٜٜٔٔ: كيالنى

 ،ٜٜٔٔ: كيالنػػى الصػػادؽ محمػػد) ىػػى أساسػػية، جوانػػب ثالثػػة التربيػػة فمسػػفة وتعػػالج ىػػذا
ٜٔ.) 
 وتحديػػد اتوضػػيحً  التربػػوى الحػػديث فػػى تتػػداوؿ أو تػػدور التػػى والعبػػارات والمصػػمحات المفػػاىيـ -ٔ

 بغيػػػره، الخػػػتالط عػػػف مصػػػطمح أو مفيػػػوـ كػػػؿ لفصػػػؿ ؛المنطقيػػػة جغرافيتيػػػا أو ةيػػػالمنطق حػػػدودىا
 اودقيقًػ اسػميمً  ااسػتخدامً  والمصػطمحات المفػاىيـ ىػذه باستخداـ الخاصة المعايير أو الشروط ووضع
 إذا ضػػرورى مطمػػب ىػػذا أف شػػؾ ول. يكتنفيػػا الػػذى والغمػػوض اإلبيػػاـ ونزيػػؿ ،بينيػػا التشػػابؾ فنفػػؾ
 واألساسػػػية الميمػػػة العمػػػـ شػػػروط مػػػف فإ إذ المختمفػػػة، العمػػػوـ مسػػػتوى فػػػى توضػػػع أف لمتربيػػػة أريػػػد

 .مصطمحاتو تحديد: تقدمو وعوامؿ
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 والمصػػػطمحات المفػػػاىيـ بتوضػػػيح أولً  تربيػػػةال فيمسػػػوؼ يبػػػدأ تناوليػػػا وفػػػى ،التربويػػػة النظريػػػة -ٕ
 فيمسػػوؼ ينتقػػؿ ذلػػؾ بعػػد ا،ومعروفًػػ ادقيقًػػ اتحديػػدً  منيػػا والمقصػػود معانييػػا وتحديػػد فييػػا المسػػتخدمة

 ومػػدى إلييػػا تسػػتند التػػى واألدلػػة المختمفػػة افتراضػػاتيا ويبػػرز فيسػػتخرج نفسػػيا، النظريػػة إلػػى التربيػػة
 مقبوليتيػػػا ومػػػدى أىػػػدافيا ويختبػػػر المختمفػػػة، العمػػػوـ فػػػى حقػػػائؽ مػػػف ثبػػػت مػػػا مػػػع واتفاقيػػػا صػػػدقيا
 ومػػػدى توصػػػياتيا يفحػػػص كػػػذلؾ. لمتحقيػػػؽ قابميتيػػػا مػػػدى أو وقيمػػػو، المجتمػػػع اىػػػداؼ مػػػع وتوافقيػػػا
 مػػا لتحقيػػؽ كفايتيػػا ومػػدى – وجػػدت إف – والدينيػػة عمييػػا، المتفػػؽ األخالقيػػة المعتقػػدات مػػع اتفاقيػػا
 تنػػػاقض ومػػػدى الػػػداخمى وتماسػػػكيا المنطقػػػى اوقياتسػػػ فحػػػص إلػػػى ينتقػػػؿ ذلػػػؾ وبعػػػد منيػػػا، يتوقػػػع

 إلييػا تسػتند التػى التبريػرات التربيػة، فيمسػوؼ يختبػر ا،وأخيرً . بعضيا أو فروضيا تنافر أو مقوماتيا
رشاداتيا توجياتيا فى النظرية  .يفعؿ أف ينبغى بما يتعمؽ فيما وا 

 ومختمفػػة، متعػػددة مشػػكالت تتضػػمف اإلنسػػانية، األنشػػطة ككػػؿ فالتربيػػة، ،والقضػػايا المشػػكالت -ٖ
 فينػػػػاؾ ومجالتيػػػػا، ميادينيػػػػا فػػػػى شػػػػموليا، أو محػػػػدوديتيا فػػػػى تعقػػػػدىا، أو بسػػػػاطتيا فػػػػى مختمفػػػػة
 بػيف العالقػة فػى أو اإلدارة وفػى الدراسػية، الكتػب وفػى التػدريس، طػرؽ وفػى المنػاىج، فى مشكالت
 كثيػر، ذلػؾ وغيػر متحانػات،وال التقػويـ وفػى عامػة، بصػفة المدرسػى والنظػاـ والمتعممػيف، المعمميف

 إلػى يحتػاج لعػالج بػدائؿ أو المحتممػة الحمػوؿ ووضػع حميػا، عمػى يسػاعد توضػيح إلػى تحتػاج وىى
 فعممػػػو التربيػػػة، فيمسػػػوؼ دور ىػػػو وىػػػذا لممشػػػكمة، تحديػػػد إلػػػى يحتػػػاج والتشػػػخيص أول، تشػػػخيص
 وبػدوف أبعادىػا، دىا،حػدو  إطارىػا، معناىا،: المشكمة لتحديد الضرورية األولى الخطوة ىو التحميمى

 .سميـ أساس عمى قائمة التالية الخطوات تكوف لف الخطوة ىذه
 

 (: التفمسؼ) إلى التربوية،( الفمسفة) مف
 فػػى تػػتمخص إنمػػا التربيػػة فمسػػفة بيػػا تنػػاط أف وجػػوب التحميميػػوف رأى التػػى الميػػاـ ىػػذه إف

 المجػاؿ فػى اليػدؼ ىػذا أف والحػؽ(. فمسػفة) إنتػاج ل( التفمسػؼ) ممارسػة عمػى يقوـ أساسى مجرى
 اجائًعػ رأينا إذا- ينصحنا الذى الصينى المثؿ بذلؾ أشبو إنو كبير، حد إلى جوىرى بالذات التربوى

 !جاىزة( سمكة) نعطيو أف مف بدلً  يصطاد، كيؼ ونعممو( شبكة) نعطية أف –
 ميميػػيفالتح معظػـ يتجنػب وبينمػا المعاصػر، التعمػيـ بطػرؽ التحميميػيف اىتمػاـ كػاف ىنػا ومػف

 المعمػػػـ أف يػػػروا بػػػأف اىتمػػػوا أنيػػػـ إل التعميميػػػة، العمميػػػة فػػػى إدخالػػػو يجػػػب ومػػػال يجػػػب مػػػا وصػػػؼ
، أوزمػػػوف) واإلجػػػراءات والسياسػػػات والطػػػرؽ المػػػواد ناحيػػػة مػػػف بجديػػػة المػػػنيج يفحصػػػاف والطالػػػب

 درسويػػ ويفكػػر الطفػػؿ يقػػرأ أف يجػػب مػػاذا القػػوؿ مػػف بػػدلً  ،التحميمػػى فػػإف وبالتػػالى ،(ٖٚٙ: كرافػػرو 
 بتمػػػػؾ والمرتبطػػػػة نصػػػػنعيا التػػػػى والتعبيػػػػرات ونقػػػػرأ، نفكػػػػر: بالكممػػػػات نعنػػػػى مػػػػاذا يفحػػػػص ويػػػػتعمـ،
 القيمػػة تعبيػػرات كػػذلؾ ولكػػف الوصػػفية، التعبيػػرات فقػػط لػػيس نبػػوفيتج النقػػاد بعػػض إف بػػؿ. الكممػػات

 .اأيضً  األنشطة تمؾ أىمية عف
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 حػؽ)ػ بػ سػمى بمػا التعميمية النظـ بعض فى اىتماـ فترة منذ ىناؾ كاف المثاؿ سبيؿ وعمى
 كػاف إذا عمػا يسػألوف ل التحميميػيف أف نجػد ىنػا.الراشػد اإلنسػاف حيػاة فى القراءة وضرورة، ( القراءة
 ،(الحػؽ) الشػأف ىػذا فػى والبيانػات المصػطمح، يعنى ماذا: ولكف القراءة، حؽ لمناس يكوف أف يجب
 مقارنػة ذلػؾ إلػى النظػر ويجػب الكممػات، بيػا نسػتخدـ التػى بالطريقػة ترتبط المعانى مف عدد فيناؾ

 أف يجػب( القراءة معرفة حقوؽ) حممة أف البعض اقترح وقد. وأوضاعو المعاصر المجتمع بظروؼ
 بعػػػيف األخػػػذ ويجػػػب القػػػراءة، سػػػموؾ تأكيػػػد مصػػػمحة لػػػدييا التػػػى النشػػػر صػػػناعات مختمػػػؼ تػػػدعميا
 تشػكؿ التػى اإللكترونيػات جػاؿم فػى حػدثت التػى الكبيػرة التطػورات ضوء عمى الدعـ، ىذا العتبار
 .ومداىا المطموبة القراءة ميارات أنواع

 األخالقػى، الحػؽ ليػذا بالنسػبة الفمسػفى الجانب أماـ اكثيرً  يتوقفوف ل التحميمييف نجد وىكذا
 فػى يتفػؽ اتحميمًيػ افيمسػوفً  نجػد قػد أننا ورغـ. الشعار معنى عف البحث إلى أكثر اىتماميـ يتجو بؿ

 النظػر وجيػة مػف الحػؽ ذلػؾ لوصػؼ محاولػة لػيس ذلؾ أف إل القراءة، حؽ لمناس يكوف أف وجوب
نما نفسيا، الفمسفية  المغويػة السػتخدامات مػع – المفيػوـ اسػتخدامات مختمػؼ إلػى الىتمػاـ يوجو وا 

 تمقػػػى التػػػى الخارجيػػػة والتػػػأثيرات المتناقضػػػة والتأكيػػػدات العاطفيػػػة الفعػػػؿ وردود التضػػػارب مبينػػػا –
 (.ٓٗٙ: كرافر، و أوزموف) المعنى فى المضمنة جوانبال عمى ضوءا

 مػػػف أكثػػػر( لتفمسػػػؼا) عمػػػى تركػػػز التػػػى ىػػػذه الرؤيػػػة زاويػػػة مػػػف المقصػػػود نفصػػػؿ أف وقبػػػؿ
 مػػا اغالًبػػ فإنػػو دراسػػتيا، فػػى يبػػدأ عنػػدما الفمسػػفة طالػػب أف نظرنػػا يسػػتوقؼ ،(الفمسػػفة) عمػػى تركيزىػػا
 السػػابقيف، الفالسػػفة آراء عمػػى التعػػرؼ فػػى ؽاسػػتغر  قػػد وقتػػو مػػف اكبيػػرً  جػػزءا أف يجػػد عنػػدما يعجػػب
 اغريًبػػػ ذلػػؾ يبػػػدو وقػػد. عػػػاـ ألػػؼ مػػػف أكثػػر وفػػػاتيـ عمػػى مضػػػى رجػػاؿ عمػػػى األحيػػاف بعػػػض وفػػى

 أى لتػاريخ عػادة يكػوف ل حيث الكيمياء، أو الرياضيات مثؿ المعرفة، مف أخرى فروع إلى بالقياس
 لػػػيس فيثػػػاغورس بنظريػػػة مػػػثال، نػػػا،فاىتمام غيػػػر، ل عرضػػػية أىميػػػة سػػػوى فييػػػا فرضػػػية أو نظريػػػة
 مرحمػػة فػػى صػػحتيا أثبػػت أو النظريػػة ىػػذه وضػػع مػػف أوؿ كػػاف إقميػػدس أو فيثػػاغورس أف مصػػدره
 اإلقميديػة، النيضػة أسػس إلػى بصػدؽ تشػير ألنيػا بيػا نيػتـ نحػف إنمػا الرياضيات، تاريخ مف معينة
 بويػػؿ أف سػػببو لػيس بويػػؿ وفبقػػان اىتمامنػا وأسػػاس اليػػومى، عالمنػا فػػى مفيػػدة تطبيقػات ليػػا أف كمػا
 قميمػػػة، أو كبيػػػرة بدقػػػة يصػػػؼ ألنػػػو بػػػؿ عشػػػر، السػػػابع القػػػرف فػػػى القػػػانوف ىػػػذا صػػػاغ مػػػف أوؿ كػػػاف

ذا. المختمفة الضغوط تحت الغازات تسمكيا التى الطريقة  عمميػة نظريػة أو فرضػية أى خطػأ ثبػت وا 
 صػػمب مػػف افػػورً  تنتيػػى فإنيػػا الحتػػراؽ، فػػى الفموجسػػتوف نظريػػة أو الحػػراراة، فػػى الكالوريػػة كالنظريػػة
ذا العمميػػػة، المعرفػػػة  التاريخيػػػػة الطػػػرؼ أو التػػػاريخ مػػػف نوعػػػا باعتبارىػػػا فقػػػػط تبقػػػى فإنيػػػا بقيػػػت، وا 

 (.ٔٔ: ٕٜٚٔ أوكونور،)
 أظيػرت وقػد. المادة ىذه تاريخ معرفة مف كبير حد إلى الفمسفة يتعمـ الفمسفة طالب أف إل

 وىنػػا. لممبتػػدئيف بالنسػػبة خاصػػة أخػػرى طريقػػة بػػأى دةالمػػا ىػػذه تػػدريس السػػيؿ مػػف لػػيس أنػػو الخبػػرة
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 أو أرسػػػطو أو أفالطػػػوف آراء يػػػدرس ل نفسػػػو سػػػيجد ألنػػػو وأكثػػػر أكثػػػر يعجػػػب الطالػػػب فػػػإف ا،أيًضػػػ
 أنػػو بػػؿ صػػحيحة، آراء باعتبارىػػا اعاًمػػ قبػػولً  مقبولػػة اآلراء ىػػذه ألف الفالسػػفة مػػف وغيػػرىـ ديكػػارت
 أنػو ىػذا مػف وأكثػر عامػة، الفالسفة اتفاؽ ناؿ قد لفمسفيةا المذاىب مف قميالً  أف العكس عمى سيجد
 يبػدو فيمػا والجسػد العقػؿ بػيف الرابطػة عػف ديكػارت قالػو ما أو المعرفة عف أفالطوف قالو ما سيتعمـ
 نقػد مػف الحقيقػة فػى يتػألؼ الفمسػفة فػى الجامعية المناىج مف اكبيرً  جزءا إف. وتفنيده دحضو بقصد
 . رسؿ حتى سقراط مف ابتداء اـالعظ الفالسفة آلراء ىداـ

 الفمسفى، لالستقصاء تقدمية ل سمبية طبيعة مف ينزعج الذى ىو فقط الفمسفة طالب وليس
 قػد أنيػـ أو الطبيعػة، ليػذه عػالج إلػى يصػموا أف والحػيف الحػيف بػيف حػاولوا قد أنفسيـ الفالسفة فإف

 ىػػذه إلػى األنظػار والمتشػككيف يفالسػاخر  النقػاد مػف كثيػر وجػو وقػد. ذلػؾ تفسػير األقػؿ عمػى حػاولوا
 أو الفمسػفة، تقػدـ أف فػى أمػؿ أى أف عمػى كػدليؿ أسالفيـ ىدـ فى الفالسفة بيا قاـ التى النشاطات

 نجػـ قػد المشػكؾ الشػاؾ التجػاه ىػذا أف إل. باطػؿ وىػـ سػوى ليس نوع أى مف تنوير أو معرفة أى
 مغزى يدركوا لـ أنفسيـ الفالسفة فإف يقة،الحق وفى. لمفمسفة النقدية النشاطات ألىمية فيـ عدـ عف
 فالقػػػر  أوائػػػؿ فػػػى ظيػػػرت التػػػى( رسػػػؿ)و( مػػػور)ػ لػػػ الفمسػػػفية فاألعمػػػاؿ مػػػؤخرا، إل النشػػػاطات ىػػػذه

 (.ٕٔ: أوكونور) تقدـ فى زالت ما الفمسفة فى ثورة مف األولى المرحمة كانت العشريف
 كاتب ينشر أف يتصادؼ أف( وجاىة) مف التجاه ىذا يحمموما  مدى عمى المؤشرات ومف

 مدارسػػنا فػػى الفمسػػفة تعمػػيـ مجػػاؿ فػػى ٜٜٛٔ/٘/ٜٔ فػػى( األىػػراـ) جريػػدة فػػى مقػػالً  السػػطور ىػػذه
 سػػػعيد)( النيػػػائى المعرفػػػى المنػػػتج) عمػػػى التركيػػػز مػػػف أكثػػػر( العمميػػػة) عمػػػى بػػػالتركيز فيػػػو يطالػػػب

 ولػػػػويق مػػػػا عمػػػػى الوقػػػػت ذلػػػػؾ حتػػػػى اطمػػػػع قػػػػد يكػػػػوف أف دوف ،(ٜٕٛ ،ٜٜٛٔ: عمػػػػى إسػػػػماعيؿ
 .الفكرة نفس حوؿ التحميميوف

( الفمسػػفة) بػػيف الفمسػػفة تعمػػيـ مجػػاؿ فػػى التفرقػػة ينبغػػى ،(التفمسػػؼ) بميمػػة المػػراد ولتوضػػيح
 جممػػة تعنػػى ،(معرفػػى كنسػػؽ) فالفمسػػفة األمػػور تنػػاوؿ فػػى كمػػنيج( التفمسػػؼ) وبػػيف. معرفػػى كنسػػؽ

 وعبػػػر المجتمعػػػات مختمػػػؼ فػػػى الفالسػػػفة إلييػػػا توصػػػؿ التػػػى والمػػػذاىب واآلراء واألفكػػػار المعػػػارؼ
 أمػا. النسػؽ ىػذا مكونػات بػيف محػددة وعالقػات خػاص وترتيػب معيف تصنيؼ فى العصور مختمؼ

 الػػػدقيؽ( المعنػػػى) معرفػػػة إلػػػى ييػػػدؼ الناقػػػد والتفكيػػػر الفػػػاحص النظػػػر فػػػى طريقػػػة فيػػػو ،(التفمسػػػؼ)
، أو العبارة فى المنطقية الشروط توافر ومدى المحيطة والمالبسات  .الخ. العقمى تعميؿوال المفيـو
 الػػػذى موضػػػوعو يجعميػػا أف فػػػى سػػتأذففا العميػػػا، الدراسػػػات طػػالب ألحػػػد الفكػػرة راقػػػت وقػػد

 كميػة فػى الفمسػفة تػدريس طػرؽ فػى التربيػة فػى الفمسػفة دكتػوراه درجػة عمػى بػو وحصؿ بالفعؿ أنجزه
 .حمواف بتربية المناىج بقسـ اأستاذً  صبحأ وقد ،(زيداف محمد.د) شمس عيف بجامعة التربية

 تعمػػيـ بصػػدد نكػػوف حػػيف الواجػػب، والمسػػار البدايػػة نقطػػة نحػػدد أف لنػػا تيسػػر الفكػػرة ىػػذه إف
 سػنوات يقضػوف الػذيف الجامعػة طػالب فئػة: الفمسػفية المعرفػة طػالب مػف فئتيف أماـ فنحف الفمسفة،
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 خرجػػواليت الواحػػد، اليػػوـ فػػى عديػػدة، سػػاعات ولمػػدة جػػامعى، عػػاـ طػػواؿ ا،يومًيػػ فييػػا يتفرغػػوف أربعػػة
 واحػدة سػاعة يدرسػونيا الػذيف الثػانوى التعمػيـ طػالب فئػة ىػى أخػرى وفئػة الفمسػفة، فى متخصصيف

% ٜٜ سػػيتجو حيػػث ممحػػوؽ، ول مسػػبوؽ غيػػر ووحيػػد واحػػد دراسػػى عػػاـ طػػواؿ األسػػبوع نيايػػة فػػى
 .األخرى التخصصات مف غيرىا إلى منيـ

( معرفػػى كنسػػؽ) الفمسػػفة مػػف األولػػى الفئػػة طػػالب( يعػػب) أف المستسػػاغ مػػف يكػػوف قػػد ىنػػا
 ممارسػػة عمػػى يتػػدربوف ىػػذا، خػػالؿ ومػػف الفمسػػفية، المعػػارؼ مػػف ممكػػف كػػـ أكبػػر( يعرفػػوف) بحيػػث

 .تناوؿ ومنيج نظر كطريقة التفمسؼ
 ومػػف الفمسػػفية، المعػػارؼ مػػف اضػػخمً  اكًمػػ ليػػـ نحشػػد أف العبػػث مػػف فإنػػو الثانيػػة، الفئػػة أمػػا

 يقمػػؿ ل والتػى التاليػة، األمثمػة ٜٜٛٔ سػػنة قائمػا كػاف الػذى الفمسػفة مػػنيج مػف سػقناىا التػى األمثمػة
 تغيػػػػػرت ولػػػػػو حتػػػػػى نفسػػػػػو، ىػػػػػو( الفمسػػػػػفة تعمػػػػػيـ منطػػػػػؽ) زاؿ مػػػػػا إذ النسػػػػػبى، قػػػػػدميا شػػػػػأنيا مػػػػػف

 لطالب الفمسفة ـيتعم التى العربية البالد فى السائد التربوى المنطؽ نفس ىو أنو كما الموضوعات،
 (.ٜٜٕ ،ٜٜٛٔ: عمى إسماعيؿ سعيد) الثانوى التعميـ

 تػدرس، كانػت التػى الموضػوعات مػف وىػى ،(واليقػيف الشػؾ) قضػية مثػؿ قضػية ،مػثالً  خذ،
 أو كػؿ آراء عمػى الفمسفة فى الجامعة تخصص طالب يقؼ أف قبوؿ جاز فمربما الوقت، ذلؾ حتى
 فػػى يوضػػعوف ثػػـ اليسػػير، النػػذر يكفػػييـ فمربمػػا الثػػانوى، طػػالب لكػػف بخصوصػػيا، الفالسػػفة معظػػـ
 والقػػػيـ واألسػػػاليب األفكػػػار مػػػف اوعػػػددً  والتقاليػػػد، العػػػادات مػػػف ابعًضػػػ فييػػػا يتنػػػاولوف ريػػػةفك مواقػػػؼ

 والتقػدـ التطػور مسػيرة تعويػؽ شػأنيا مػف والتػى والجتماعيػة الفكريػة حياتنػا فػى السػائدة والتجاىػات
 لمكشػؼ متعمقػة مناقشػة فػى صػراع(. اليابانيػة المصػارعة) يشػبو( فكػرى اشتباؾ) فى معيا والدخوؿ

 .اواضحً  امنطقيً  اتحديدً  وتحديدىا القضية جوانب عف
 الثػانوى طالػب يجػدى فال دراستيا، منيـ امطموبً  كاف التى( الحرية) قضية ا،ثانيً  مثالً  وخذ

 ،(فكريػػة بتخمػػة) الطالػػب تصػػيب وأفكػػار ومػػذاىب آراء مػػف المقػػرر الكتػػاب فػػى العجيػػب الحشػػد ىػػذا
 أمػاـ الطريػؽ يضػئ( كشػاؼ) إلػى تتحػوؿ أف عف – اسً وتدري كتابة – وضعيا بحكـ – تعجز لكنيا

 بطػرح( التفمسػؼ) عمػى لمتػدريب ذىبيػة فرصػة الموضػوع ىػذا دراسػة تصبح أف يمكف بينما الطالب،
 وسػػػياقاتو؟ حػػػدوده؟ ومػػػا وبػػػذلؾ؟ بيػػػذا نعنػػػى مػػػاذا(: التطػػػرؼ)و( اإلرىػػػاب) مثػػػؿ قضػػػية – مػػػثالً  –

 امتطرفًػػ اإلنسػػاف يصػػبح يسػػاًرا، أو يميًنػػا عنػػو ادنِحػػ إذا الػػذى،( العػػدؿ الوسػػط) ىػػو ومػػا وعالماتػػو؟
 بالفعؿ؟

( بنتاـ)و( كانط) قاؿ ماذا( يعرؼ) أف: لمطالب أجدى فأييا ،(الخمقى اإللزاـ) قضية وىناؾ
 وفػػى المنػػزؿ فػػى يواجييػػا التػػى األخالقيػػة المواقػػؼ مػػف اعػػددً ( ينػػاقش) أـ كثيػػروف وغيػػرىـ( مػػؿ)و

 لممفػػاىيـ الدقيقػػة والمعػػانى تحكميػػا التػػى األخالقيػػة والقػػيـ رالمعػػايي عػػف ابحثًػػ الشػػارع وفػػى المدرسػػة
 اإللتزاـ؟ وأصوؿ اإللزاـ وحدود المستعممة،
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 والمفكػػريف الفالسػػفة إجابػػات مػػف اضػػخمً  احشػػدً  نقػػدـ أف ل منػػا، يقتضػػى األسػػموب ىػػذا إف
نما كبرى، مشكالت مف اإلنساف واجيو ما عمى  ىػـ افييػ يواجيػوف( مواقػؼ) فػى طالبنػا نقحـ أف وا 

 الكبػػػرى، المشػػػكالت ىػػػذه مػػػف وتتفػػػرع الجتماعيػػػة الحيػػػاة فػػػى تقػػػابميـ ومشػػػكالت قضػػػايا بأنفسػػػيـ
 .والتنور التوضيح بغية المدقؽ الفاحص والنظر الناقد، بالتفكير فييا ويطالبوف

 ترديده بمجرد فمسفية تربية الطالب تربية فى جدوى يرى ل التحميمى المنظور فإف ىنا ومف
 الموقػػػؼ فػػػى الىتمػػػاـ بقصػػػر فمسػػػفية تربيػػػة الطالػػػب تربيػػػة فػػػى جػػػدوى يممػػػس ول ة،الفالسػػػف كػػػالـ

 فػػى تكػػوف ل قػػد أخػػرى وقػػدرات ميػػارات إلػػى ذلػػؾ، إلػػى إضػػافة يحتػػاج، فالطالػػب لمفمسػػفة، التعميمػػى
 المعرفػػة مػػف النػػاس حػػظ نزيػػد أف الفمسػػفة تعمػػيـ فػػى الميػػـ فمػػيس ثػػـ ومػػف الفيمسػػوؼ، بحػػث مجػػاؿ

 يعػػيش، أف لػػو يحػػؽ وكيػػؼ مجتمعػػو، فػػى اإنسػػانً  يكػػوف كيػػؼ الطالػػب نعمػػـ أف األىػػـ بػػؿ الفمسػػفية،
 لمطػػالب بالنسػػبة فالفمسػػفة المعمومػػات، مػػف جسػػـ مجػػرد وليسػػت وفعػػالً  انشػػاطً  ىنػػا الفمسػػفة فتصػػبح
 عبػػػر ولػػذلؾ معرفػػة، مجػػرد وليسػػت ،وعمػػالً  اونشػػاطً  فعػػالً  تكػػوف بػػأف جوىرىػػا إلػػى ترتػػد أف ينبغػػى
 سػػعاد) Philosophy at Work( العمػػؿ حػػاؿ فػػى الفمسػػفة) بكممػػة الفمسػػفة مفيػػوـ عػػف الػػبعض
 بإعػادة وذلؾ وذواتيـ أنفسيـ إلى األفراد اقتياد محاولة وأى ،(ٕٚ٘ ،ٖٜٜٔ: محمود فتحى محمد
 فيجعػػؿ الطالػػب فيػػو يعػػيش الػػذى والػػزمف المجتمػػع مػػع متناسػػب شػػكؿ فػػى الفمسػػفية المتغيػػرات بنػػاء

 عقالنيػػػة مناقشػػػة يناقشػػػوف ويجعميػػػـ مجػػػتمعيـ فػػػى معيشػػػةال كيفيػػػة فػػػى بػػػذواتيـ يفكػػػروف الطػػػالب
 فػػى ناقػػدة نظػػرة ينظػػروف وتجعميػػـ متعػػددة، نظػػر وجيػػات تثيػػر التػػى األخالقيػػة والمسػػائؿ المشػػكالت
 .والسياسية الدينية واأليديولوجيات المعتقدات مختمؼ

 وكيـسػم وراء تكػوف التػى األولػى الفتراضات إلى الطالب يصؿ أف الميـ مف يكوف وىكذا
 التػػى والمتضػػمنات اآلراء كافػػة الطػػالب يفحػػص أف الميػػـ ومػػف الحيػػاة، مجػػالت شػػتى فػػى وعمميػػـ
 باقتراحػػاتيـ، المتعمقػػة الفعميػػة المنطقيػػة العتبػػارات كافػػة يفحصػػوا وأف الفتراضػػات، ىػػذه عػػف تػػنجـ
 يضػئ وأف والسػموؾ لمفكػر اثريً  مدخالً  تعد التى العقؿ عادات يكوف أف شأنو مف الفحص ىذا فمثؿ

 ،ٖٜٜٔ: محمػػود فتحػػى محمػػد سػػعاد) وقػػراراتيـ طموحػػاتيـ ويضػػئ األخالقيػػة الطػػالب اتجاىػػات
ٕ٘ٛ.) 

ذا : ٕٛٓٓ السػػتار، عبػػد ىػػانى) نجػػد ،(التربػػوى التفمسػػؼ) تػػدريس يتطمبػػو عمػػا تسػػاءلنا وا 
 :التاليتيف الحقيقتيف عمى التأكيد عمى يحرص (ٖٓٔ

نمػػا ،فحسػػب method طريقػػة لػػيس( التفمسػػؼ) فػػف أف -ٔ  -subject( موضػػوع) اأيًضػػ ىػػو وا 
matter، مػا إذا وتطبيقػو اسػتخدامو فػى لمشػروع كاسػاس فيػو والػتمكف عميو، والتدرب دراستو يتعيف 

 العبػػارة جػػوىر ىػػو ىػػذا ولعػػؿ ،(الفيمسػػوؼ وميػػاـ أدوار ممارسػػة) افمسػػفيً  انشػػاطً  نمػػارس أف لنػػا قُػػدر
 (! لميواة مسموح غير) بأنو القائمة
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نمػا ،(التفمسػؼ) لمتحميػؿ واحػدة طريقة مةث توجد ل -ٕ  الحقيقػى فاإلسػياـ ومتعػددة، كثيػرة طرائػؽ وا 
"  طريقػػة ىنػػاؾ وليسػػت لمتحميػػؿ، -طرائػؽ أو – طريقػػة مػػف يقدمػػو فيمػا يتمثػػؿ تحميمػػى فيمسػػوؼ لكػؿ

 أكثػػر التفمسػػؼ فػػى" طريقتػػو" بػػأف القػػوؿ إلػػى يػػذىب قػػد تحميمػػى فيمسػػوؼ فكػػؿ أخػػرى، مػػف" أفضػػؿ
 فتمػؾ ،"النيائيػة الحقيقػة" ىػو إليػو يصػؿ مػا أف يعنػى ل ىػذا أف عمػى سػواىا، ممػا وتوضػيحا واقعية
 لمتفمسؼ، ومتباينة مختمفة طرائؽ بوجود التسميـ ومع. التحميمية الفمسفة فى ومرفوضة مشبوىة فكرة
 بعينيػػا، إجابػػة ول نتيجػػة، تحػػدد ول تفػػرض ل -كانػػت اأًيػػ – الطريقػػة بػػأف الواضػػحة الحقيقػػة تبقػػى
 وعميػػو،. الفمسػػفية المػػذاىب مػػع نتعامػػؿ حػػيف نجػػده ل الػػذى األمػػر ا،سػػمفً  معروفػػة ليسػػت جابػػةفاإل
 مػف بػدلً  إلييػا، الوصػوؿ ومحاولػة الحقيقػة، عػف لمبحػث أصػيمة بػدائؿ وفنياتػو التحميػؿ طرائػؽ تكوف
 البحػػػث يصػػػبح -فقػػػط وىنػػػا ىنػػػا – بيػػػا واألخػػػذ قبوليػػػا يتعػػػيف متصػػػارعة جػػػاىزة الفمسػػػفة تكػػػوف أف
 !يكوف أف لو ينبغى كما" حرا" سفىالفم

 تفكيػػره، بعمميػػة الطالػػب ييػػتـ أف جػػوىره فػػى يعنػػى إنمػػا( التفمسػػؼ) عمػػى الىتمػػاـ وتركيػػز
 إلػػى كاسػػبيا مػػف تحتػػاج ممػػا ىػػى بػػؿ طالػػب، كػػؿ يسػػتطيعيا التػػى اليسػػيرة باليينػػة لػػيس عمميػػة وىػػى
 بػػو، مػػزود وىػو يولػػد الػذى التمقػػائى المػنيج إلػػى باإلضػػافة يحتػاج، فاإلنسػػاف طويػؿ، منيجػػى تػدريب
 ومف المنطؽ، عمـ موضوعات مف اموضوعً  يمثؿ الذى وىو ا،وتأمميً  اشعوريً  يكوف آخر منيج إلى
 شػػروط منػو فيػتعمـ الزلػؿ مػف تفكيػره الطالػب بػو يعصػـ كػى المنطػؽ عمػـ إلػى ماسػة الحاجػة فػإف ثػـ

 وأنػواع وشػروط نفسػو مػع التفكيػر اتسػاؽ وكيفية والبراىيف، والتعميـ والتعريؼ والستدلؿ الستنتاج
 .الطالب تفكير عممية فى وضرورية لزمة أمور كميا فيى المنطقية، القضايا

 عمػػػى التعمػػػيـ طريقػػػة قيػػػاـ( التفمسػػػؼ) عمػػػى الطػػػالب تػػػدريب فػػػى السػػػبؿ أفضػػػؿ مػػػف ولعػػػؿ
، وجػػو عمػػى الفمسػػفة مجػػاؿ عمػػى غريبػػا ىػػذا ولػػيس ،(الحػػوار)  أف يؤكػػدوف كثيػػروف ىنػػاؾ بػػؿ العمػػـو
 زكريػا قاؿ ىنا ومف حوار، ىناؾ يكف ولـ وجود ليا يكوف أف لمفمسفة يمكف كاف وما حوار، مسفةالف

 تػاريخ ولػيس ا،أسػتاذً  يكػوف أف قبػؿ تمميذ والفيمسوؼ ومواجية، وجداؿ حوار الفمسفة أف احقً  إبراىيـ
 العصػػور حكمػاء وكػاف المذىبيػة، والمنازعػػات الفكريػة العالقػات مػف شػػبكة سػوى جػوىره فػى الفمسػفة
 (.ٛٔ ،ٕٜٙٔ: إبراىيـ زكريا) بالحجج ويتقارعوف اآلراء يتبادلوف المختمفة

 والميتافيزيقػػػا المنطػػؽ درس كمػػػا والشػػعر والبالغػػػة والطبيعػػة الرياضػػػيات ديكػػارت درس لقػػد
( الفمسػفة مبػادئ) الشػيير كتابػو فػى سػجمو واحػد بػدرس الدراسػة ىػذه كػؿ مػف خػرج ولكػف واألخالؽ،

نما ،(اليمجييف) المتوحشيف األقواـ مف تميزنا التى ىى وحدىا الفمسفة فإ: "يقوؿ نراه حيث  تقاس وا 
 ليػػا اهلل يػػنعـ نعمػػة أجػػؿّ  فػػإف ولػػذلؾ فييػػا، الصػػحيح التفمسػػؼ شػػيوع بمقػػدار وثقافتيػػا األمػػة حضػػارة
 عػف ليصػرفو بػالعموـ ديكػارت اىتمػاـ يكػف فمػـ". حقيقيػيف فالسػفة يمنحػو أف ىى البالد مف بمد عمى
 حتػى التفمسػؼ، بأىميػة البدايػة منذ يقر لنراه إننا بؿ الفمسفى، بالبحث والىتماـ الحكمة فى رالتفكي
 يقػػػوؿ وىػػو العينػػػيف، معصػػوب يسػػير أعمػػػى بمخمػػوؽ التفمسػػؼ عػػػف يمتنػػع الػػذى الرجػػػؿ ليشػػبو أنػػو
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 أف يحػػاوؿ ل ،عينيػو امغمًضػػ يظػؿ كمػف احقًػػ لػو تفمسػػؼ دوف يحيػا الػذى المػػرء إف" العبػارة بصػريح
 معرفػػة مػػف ُينػػاؿ الػذى بالرضػػى البصػػر، يستكشػفو مػػا كػػؿ برؤيػػة التمػذذ يقػػارف أف يمكػػف ول حيػا،يفت

 (.ٛٗ ،ٜٓٙٔ: ديكارت) بالفمسفة لنا تنكشؼ التى األشياء
 شػػئ الػػدرس موضػػوع أف لنػا تؤكػػد إنيػػا التعمػيـ، فػػى اجيػػدً  مثػػالً  السػقراطية الطريقػػة فػػى ولنػا

 عنيػػػا عبػػػر التػػػى اآلراء مػػف شػػػئ عػػػف نرضػػى اليػػػوـ فمسػػػنا عنػػػو، يختمػػؼ آخػػػر شػػػئ األداء وطريقػػة
 فقػد بيػا، يعمػـ كػاف التػى بالطريقػة نعجػب أف إل نممػؾ ل ولكننػا بيػا، نػؤمف أف يمكف ول أفالطوف،

 التعمػيـ، أسػاليب فػى شػئ يعػدليا ل المعقولة اليادئة بالحجج الجواب طريقة أف سقراط أستاذه عممو
 مناقشػػة ثػػـ ،أولً  فاألسػػئمة الػػرأى، مػػف إليػػو ينتيػػوف بمػػا ؤمنػػوفي وتجعميػػـ وتغيػػرىـ النػػاس تقنػػع ألنيػػا

 (.ٕ٘ٔ ،ٜٙ٘ٔ: ىايت جيمبرت)" مقنعة نتيجة إلى العقؿ ييتدى حتى فييا والستطراد األجوبة،
 عمػػى القػدرة ليػػا ألسػئمة المتواصػػؿ بػالطرح الطػػالب تفكيػر إثػػارة الميػـ مػػف يصػبح ىنػػا ومػف

 ،ٖٜٜٔ: زيػػداف أحمػػد أحمػػد محمػػد): يمػػى مػػا حمػػودم نجيػػب زكػػى اقتػػرح الصػػدد ىػػذا وفػػى ذلػػؾ،
ٖٔٗ) 

 المقػػػرر، الػػػدرس كتػػػاب فػػػى تػػػرد لػػػـ دراسػػػية مػػػادة مػػػف قصػػػيرة فقػػػرة الطالػػػب إلػػػى نقػػػدـ أف يمكػػػف – أ
 .نتائج مف عمييا امترتبً  يراه ما استخالص منو ونطمب

 أكثػر التفكيػر فػى معػيف منيج حقيقتيا الفمسفة بأف القائؿ قوؿ فى درستو، ما عمى بناء رأيؾ، ما -
 .بالبحث؟ الفيمسوؼ يتناولو بذاتو موضوع منيا
 ىػوامش بمثابػة ىػى إنمػا أفالطػوف بعػد جػاءت فمسػفة كػؿ أف( ىوايتيػد) المعاصر الفيمسوؼ يرى -

.  مػػػذاىب؟ مػػػف درسػػػتو فيمػػػا النحػػػو ىػػػذا عمػػػى مػػػاثالً  األفالطػػػونى المػػػذىب تػػػرى فيػػػؿ عمييػػػا، تعمػػػؽ
 .وىكذا

 الممكػف مػف يجعػؿ خاصػة بصفة التعميـ فى الفمسفى عمؿال محور ىو( التفمسؼ) جعؿ إف
 حيػث الحاضػر الوقػت فػى األمر ىو كما ل الطفولة، مرحمة فى التعميـ بدايات منذ ىذا فى نبدأ أف

 (.معرفية نواتج) منيا أكثر( تفكير طريقة) ىى القضية مادامت الثانوى، التعميـ نقصرىاعمى
 محمػػد سػػعاد) ليبمػػاف مػػاثيو بػػو قػػاـ اىاًمػػ اروعً مشػػ ٜٛٙٔ عػػاـ األمريكػػى التعمػػيـ شػػيد وقػػد

 كيػػػػؼ أو ،(التفمسػػػػؼ) األطفػػػػاؿ ليػػػػتعمـ Mathew Lipman (ٕٓٓ ،ٜٜٓٔ: محمػػػػود فتحػػػػى
 غيػػر فوجػػدىا األطفػػاؿ بتربيػػة الخاصػػة األمريكيػػة المدرسػػة سياسػػة إلػػى ليبمػػاف نظػػر فقػػد يفكػػروف؟
 التػػػػاريخ، إلنجميزيػػػػة،ا مثػػػػؿ مختمفػػػػة موضػػػػوعات فػػػػى يفكػػػػروا كػػػػى األطفػػػػاؿ يعممػػػػوف فيػػػػـ واضػػػػحة،
 to think about ذاتو حد فى بالتفكير ييتـ موضوع أى يعممونيـ ل لكنيـ الجتماعية، الدراسات

to thinking، ل فالمدرسػة ذاتػو، الطفػؿ مػف مبػررة غيػر اعتقػادات لمطفػؿ المدرسػة تقدمػو مػا فكػؿ 
 اإلجابػػة يقػدـ ول ختارىػاي ل مشػكالت مػع يتكيػؼ تجعمػو فيػػى الطفػؿ، عنػد عقميػة قػوة أى فػى تغيػر
 .السئ التربوى النظاـ ىذا مف وتبمى تضعؼ ما سرعاف وحوافزه الطفؿ دوافع فإف ثـ ومف ليا،
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 يعػد أف ينبغػى والطفػؿ المواقؼ، مف مختمفة أنواع بيف يميز كى يتعمـ أف ينبغى الطفؿ إف
 يدركػػو الػػذى مموقػػؼل المناسػػبة الطريقػػة يختػػار أو يتبنػػى أف يسػػتطيع حتػػى الجيػػدة بػػالطرؽ ويجيػػز

 بػيف التػى الختالفػات يميػز ألف معػد وغيػر مجيػز غيػر الحاضر الوقت فى الطفؿ ولكف ويواجيو،
 وىػػو المعالجػػة، طػػرؽ وبػػيف السػػتجابات أنػػواع بػيف التػػى لالختالفػػات مػػدرؾ غيػػر والطفػػؿ المواقػؼ،

 أو أصػػحابو قػػدرات فػػى ول العقميػػة، قدراتػػو فػػى يثػػؽ ل والطفػػؿ التفكيػػر، نحػػو توجيػػو أى بػػدوف يتػػرؾ
 يقػدـ مػا نادرا التعميـ ألف وذلؾ اآلخريف مف يتعمـ بأف لو تسمح اتجاىات أى يمتمؾ ل إنو. معمميو

 (.ٖٕٓ ،ٜٜٓٔ: فتحى محمد سعاد) اتعاونيً  اجماعيً  امشروعً  باعتباره لو
 مثػػػػػؿ مثمػػػػػو لمدراسػػػػػة اموضػػػػػوعً  البشػػػػػرى العقػػػػػؿ يكػػػػػوف ل لمػػػػػاذا: ليبمػػػػػاف تسػػػػػاءؿ ىنػػػػػا مػػػػػف
 عمػى المقػررة الموضػوعات وىػى المجتمػع، وتركيػب بنيػة وموضػوعات اإلنسػانى الجسػـ موضوعات

 مبػػادئ نػػدرس مثممػػا التفكيػػر مبػػادئ نػػدرس ل فممػػاذا المػػنيج، فػػى لمعقػػؿ مكانػػا نجػػد ل إننػػا الطفػػؿ؟
 مػػاذا القػػائـ؟ النظػػاـ أو لمسػػمطة تيديػػد أى يتضػػمف ل وىػػو التػػدريس ىػػذا مػػف نخػػاؼ لمػػاذا الجػػنس؟
 بجسده؟ نعتنى مثمما بعقمو نعتنى كى لمطفؿ قدمنا

 واجييػػا التػػى المشػػكمة إلػػى أشػػار عنػػدما (ٕٙ: ٕٙٓٓ نيممػػر،) عميػػو أكػػد مػػا بيػػذا وشػػبيو
 أف يجػػػب التػػػى الخبػػػرات أو المعرفػػػة مػػػا: يقػػػوؿ تسػػػاؤؿ يترجميػػػا تقميديػػػة مشػػػكمة وىػػػى ،(ىيرسػػػت)

 والخبرات المعرفة مف ابسيطً  جزءا يستوعبوا أف يمكف الطالب أف الواضح مف إذ المنيج؟ يتضمنيا
 أساسػية والخبػرة المعرفػة مػف أشػكاؿ ىنػاؾ ىػؿ الجزء؟ ىذا اختيار يتـ أف يمكف فكيؼ ليـ، المتاحة
 القيمة؟ متساوية األشكاؿ كؿ أف أو لغيرىا؟

 موقػؼ كػاف فمػاذا عػدة، قػروف منذ الفالسفة مف العديد اىتماـ موضع كانت التساؤلت ىذه
 ىيرست؟

ف العقػػؿ، تنميػػة ىػػو لمتربيػػة -الوحيػػد ولػػيس – األساسػػى لغػػرضا أف إلػػى ىيرسػػت ذىػػب  وا 
 مفػاىيـ ألف وىػذا المعرفػة، باكتسػاب -يقوؿ كما – ينمو فالعقؿ الميبرالية، بالتربية التربية ىذه سّمى
 لفيػػػـ المختمفػػػة الطػػػرؽ"  ىػػػى المعرفػػػة أشػػػكاؿ أف ىيرسػػػت ورأى. منطقيػػػا مرتبطػػػاف والمعرفػػػة العقػػػؿ
 ومػف. الػتعمـ خػالؿ مف وتكتسب خاصة، العموـ وجو عمى ىى والتى إلنساف،ا اجتازىا التى الخبرة
 غيػػػر بطػػرؽ العقػػؿ ينمػػػى شػػكؿ أو نمػػوذج وكػػؿ ،"والخبػػػرة المعرفػػة نمػػاذج" أيضػػػا يسػػمييا فيػػو ىنػػا

 أولىمػػا: بطػػريقتيف رؤيتػػو يمكػػف نمػػوذج كػػؿ إف ثػػـ. الخبػػرة لفيػػـ كطريقػػة نفسػػو الشػػكؿ عمػػى مألوفػػة
 عف تعبر( كممات صورة فى تكوف ما عادة) الرموز مف كحزمة ثانييماو  المقترحات، مف كمجموعة
 األشػػكاؿ كػػؿ بػػؿ المعرفػػة، فقػػط لػػيس لػػيس بنػػاء، مػػف والمفػػاىيـ المقترحػػات ىػػذه وتمكننػػا المفػػاىيـ،
. والمعتقدات العقمية التجاىات أو الوجدانية، الخبرات المثاؿ سبيؿ عمى -فييا بما لموعى، األخرى
 لػدى معقولػة كميػا الخبػرة تصػبح بيػا التػى األساسػية المرتكزات: "ىى المعرفة ؿأشكا فإف ىذا وعمى
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 تخبػػر أف" تػػتعمـ أف فمعنػػاه المعرفػػة عمػػى تحصػػؿ وأف ،"لمعقػػؿ األساسػػية اإلنجػػازات وىػػى اإلنسػػاف،
 .المعنى كامؿ عقؿ ذا تصبح ثـ ومف ما، بطريقة المعروؼ غير العالـ

 أسػتاذ كاف محمود نجيب زكى الدكتور أستاذنا مثؿ امفكرً  بأف التذكير إلى حاجة فى ولسنا
 ظػػؿ بػػؿ الجامعػػات، فػػى الػػدرس قاعػػات داخػػؿ( تدريسػػيا) فػػى النحصػػار عمػػى يقتصػػر لػػـ فمسػػفة،
 مػف نسػتخدمو فيمػا الدقػة التػزاـ عمػى اإللحػاح ىػذا ومػا وسموكا، وتفكيرا كتابة يمارسيا، حياتو طواؿ
 ل كى التفمسؼ أماـ والسبؿ الطرؽ فتح إل كار،األف توضيح فى اإللحاح وىذا ومصطمحات، ألفاظ

 يكػوف ممػا حياة، ونيج تفكير، طريقة بؿ التعميمية، معاىدنا فى تمقى ادروسً  يكوف أف عمى يقتصر
 .والتفمسؼ الفمسفة تعميـ قضية إلى نظرتو دعن الشئ بعض نتوقؼ أف لمغاية الميـ مف

، وجػو عمػى ُيذّكرنا ىذا يوضح ولكى  – اإلنسػاف يخطوىػا ثػالث خطػوات ؾىنػا بػأف العمػـو
 مف لو يكوف فال ثانيتيا، عند أو أولىا، عند يقؼ وقد والوعى، النضج لو ليكتمؿ -جماعة أو افردً 

 الحيػػػاة غمػػػار فييػػػا يخػػػوض التػػػى فيػػػى األولػػػى، الخطػػػوة أمػػػا. خطػػػا مػػػا بمقػػػدار إل والػػػوعى النضػػػج
 فييا يخوض يميو، أو يجد يتعمـ، أو مـيع صنع، أو زرع قد فيما يتاجر أو يصنع أو يزرع: العممية
 الصػػائبة، الفكػػرة عمػػى وقػػع ىنػػا ألنػػو. ىنػػاؾ مخفقػػا ىنػػا، موفقػػا خوضػػا العمميػػة الحيػػاة ىػػذه غمػػار

 عممػو، فػى المنبثػة الفكػرة عمػى إصػبعو يضػع أف يسػتطيع ل الحالتيف كمتا فى لكنو ىناؾ، وأخطأىا
 فييػا يمتػؼ التػى األولػى الخطػوة ىػى مػؾت فكػرة، انبثػت قػد عممػو تضػاعيؼ فػى أف يعرؼ ل ىو بؿ

 (.ٛٚٔ: ٜٜٚٔ نجيب، زكى) وحده اقائمً  يظير فال العمؿ ثنايا فى الفكر
 فػػى بيػػا نشػػط التػػى المناشػػط تمػػؾ يسػػترجع أف لننسػػاف يعػػف حػػيف فيػػى الثانيػػة، الخطػػوة أمػا

 بيتػػو جػػدراف أقػػاـ لقػػد. أفكػػار مػػف فييػػا انطػػوى قػػد كػػاف مػػا منيػػا مسػػتخرج لعمػػو ليتأمميػػا العمػػؿ، دنيػػا
 األرض سػطح بػيف تقػع التػى القائمػة، الزاويػة فكػرة إلػى عندئػذ ينتبو لـ لكنو تنيار، ل حتى عمودية
 بعناصػػر يغتػػذى الػػزرع فػػى ليبحػػث عندئػػذ يفػػرغ لػػـ لكنػػو أرضػػو، فػػى القمػػح زرع قػػد وكػػاف والجػػدار،
 الػػػذى أف أدرؾ قػػػد كػػػاف ربمػػػا بػػػؿ ذلػػػؾ، أثنػػػاء مػػػرض قػػػد كػػػاف وربمػػػا ويثمػػػر، ينمػػػو وكيػػػؼ األرض،
 البعوضػة بيف العالقة ليستخمص يومئذ لنفسو يخؿ لـ لكنو جسده، عمى حطت بعوضة ىو أمرضو

 كانػػت التػػى األفكػػار منيػػا ليخػػرج العمميػػة حياتػػو أوجػػو يسػػترجع أف لػػو عػػفّ  فقػػد اآلف وأمػػا والمػػرض،
 فيػذا ا،ًمػعمو  اعموًمػ وتبويبيػا تصػنيفيا فػى أخػذ وتنوعػت يديو بيف تكاثرت ما إذا حتى فييا، مطوية
 فػػى يبحػػث الػػذى النبػػات عمػػـ ىػػو وىػػذا والمثمثػػات، والزوايػػا الخطػػوط فػػى يبحػػث الػػذى الرياضػػة عمػػـ
 وبينمػػا يعػػالج، وكيػػؼ المػػرض، فػػى يبحػػث الػػذى الطػػب عمػػـ ىػػو وذلػػؾ وينمػػو، يتغػػذى كيػػؼ الػػزرع
 عالـ فى ياليقيم العممية، الحياة ثنايا مف األفكار فييا يستخرج التى المرحمة ىذه فى لننساف يكوف
، عالـ ىو وحدىا  قد الناس أقدار ترى الفكرية، المرحمة ىذه فى اإلنساف يكوف بينما إنو نقوؿ العمـو
 النشػوة تأخػذه قػد اآلخػر بعضػيـ ولكػف ا،عموًمػ األفكػار نصػنؼ أف يكفيػو فبعضػيـ درجػات، تفاوتت
 ىػذا فػى يمضى-وفي تجسدت كانت الذى العمؿ مف الفكرة استخراج أى – التجريد ىذا فى فيمضى
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، وراء أخػػرى مرحمػػة التجريػػد  وقوانينيػػا مبادئيػػا مػػف ليسػػتخرج نفسػػيا العمػػوـ تمػػؾ فييػػا يتنػػاوؿ العمػػـو
 نجيػب، زكػى) بالفمسػفة نسػمييا التػى ىػى فكرية مرحمة فى عندئذ فيكوف أشمؿ، وقوانيف أعـ مبادئ
ٜٜٔٚ :ٜٔٚ.) 

 إلػػػى نعػػػود أف وىػػػى والػػػوعى، النضػػػج يكتمػػػؿ ول الػػػدورة تػػػتـ ل بغيرىػػػا ثالثػػػة خطػػػوة وتبقػػػى
لػى زراعتنػا، إلػى نعػود -ينقطػع لػـ مسػتمر فتيارىا – نفسيا األولى أعمالنا لػى صػناعتنا، وا   عممنػا وا 

 فػال أسػرارىا، كػوامف عرفنػا وقػد األعمػاؿ تمػؾ إلػى نعػود المػرة ىػذه لكننػا وليونػا، جدنا إلى وتعميمنا،
 المػػرة ىػػذه إننػا بػػؿ آخػر، احيًنػػ يواتينػػا ول ايًنػح يواتينػػا الػذى بػػالحظ مرىونػػا واإلخفػاؽ التوفيػػؽ يصػبح
 .الموج بنا يقذؼ حيث إلى ل شئنا حيث إلى العممية الحياة تيار فنوجو بالزماـ نمسؾ

 ،ٜٚٙٔ يونيػػو مػػف الخػػامس فػػى المريػػع القػػومى الزلػػزاؿ وقػػع إثػػر التفمسػػؼ مػػف ذلػػؾ وظيػػر
 الطبيػب يفعمو أف يمكف بما مقارنة كر،ف رجؿ وىو يفعؿ أف يمكف تراه فماذا إسرائيؿ، أماـ بيزيمتنا

 (.ٖٖٚ: ٜٜٔٔ نجيب، زكى) المثاؿ؟ سبيؿ عمى والقاضى والميندس
، منػػذ فاعمػػة أنػػت مػػاذا: ليػػا قػػائال اليػػوؿ، يػػوـ صػػبيحة نفسػػو سػػأؿ لقػػد  يػػتالءـ حتػػى اليػػـو

 عمػا لبعضػيـ ىمػس ربمػا الػبعض لكػف كبوتيا؟ بعد األمة نيوض فى الرغبة تقتضيو ما مع جيدؾ
 العميػػا، الجػػو لطبقػػات صػػمحت ىػػى إذا ىوائيػػة، خيػػوط مػػف أثوابػػو ينسػػج كيػػذا رجػػؿ يؤديػػو أف يمكػػف
  األرض؟ ىذه فوؽ الواقع لممسة تصمح ل فيى

 الػػروابط تظػػؿ فسػػوؼ السػػحاب، أعمػػى بذروتػػو ليشػػؽ ارتفػػع ميمػػا ؿالجبػػ أف ىػػؤلء فػػات لقػػد
 الثقافػة ضػمير يشبو ما وفيمثم عصر كؿ فى الفالسفة ظؿ لقد. وسفوحو الجيؿ ذروة بيف موصولة
 عشػػرات لسػػرد المقػػاـ يتسػػع ول الخػػروج، وكيفيػػة وآثػػاره؟ حػػدث؟ فيمػػا الكامنػػة العوامػػؿ عػػف يتسػػاءؿ
 .لذلؾ األمثمة

 يطرقػو الحديػد مػف الحػداد كوقفػة ليسػت لكنيػا الكبػرى، األمػة ىمػوـ أماـ يقؼ الفيمسوؼ إف
 حديػػده الحػػداد بيػػا يعػػالج التػى لمباشػػرةا المعالجػػة وراء يغػػوص ولكنػو ينشػػره، الخشػػب مػػف النجػار أو

 األعػيف، عػف الخافيػة الخيػوط أطػراؼ عمى يقع حتى مينتو، خاصة مينة ذى وكؿ خشبو، والنجار
 .الناس يراىا التى الظاىرة األسطح تمؾ حركتيا عف فتنشأ يحركيا، ما يحركيا والتى

 ظواىر فى شئت ما عنو ابحث اليزيمة؟ صنع الذى فما بأسرىا، أمة ىزيمة تمؾ كانت لقد
 ألف القميػؿ، إل الميػـ سػؤالؾ، عف يجيبؾ ما تجد ولف اآلذاف، تسمعيا أو األبصار تراىا كما الحياة

 الظػػػواىر خػػالؿ ينفػػذ كيػػؼ يعػػػرؼ خبيػػر إلػػى ويحتػػاج المسػػتور، الخػػػبء فػػى ىنػػاؾ كػػامف الجػػواب
 ىػى ومعػامالتيـ ليـوأعمػا وأفكػارىـ النػاس فعواطػؼ المضمرة، المستترة رءوسيا إلى ليصؿ الظاىرة
 فػى الدقيقػة جذوره عف لنا يكشؼ ل لكنو وثماره، وأوراقو سيقانو عف لنا يكشؼ الحقؿ، فى كالنبات

 (.ٖٗٚ: ٜٜٔٔ نجيب، زكى) وغذائو ريو مصدر ىى والتى األرض، تربة
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 العمميػة؟ حياتنػا فػى الفمسػفة تمثميػا التى القيمة عف يسألو زكى الدكتور إلى قارئ كتب وقد
 إلػػى كحاجتيػػا لبنائيػػا، الفمسػػفة تػػدريس إلػػى حاجػػة فػػى -ناميػػة دولػػة ىػػى حيػػث مػػف – مصػػر وىػػؿ

 (.ٖٗٗ: الطرؽ مفترؽ فى) العسكرية؟ العموـ أو ؟مثالً  الطب، تدريس
 الفمسػػفة أف مػػف أوضػػحناه أف سػػبؽ مػػا اسػػتدعاء تتطمػػب التسػػاؤؿ ىػػذا مثػػؿ عػػف اإلجابػػة إف

 وذلػػؾ العمػػـ، شػػجرة انبثقػػت منيػػا التػػى لمجػػذور اماًسػػالت العمػػـ، بنيػػاف عميػػو يقػػاـ الػػذى األسػػاس تحفػػر
 التسػميـ، مأخػذ العممػى المجػاؿ فػى يؤخػذ األوليػة، الجػذور عػف ابحثًػ الفمسػفة لو تحفر الذى األساس
 العػػدد فكػػرة يأخػػذ ،مػػثالً  الحسػػاب عمػػـ أف أى ،(العػػدد فكػػرة) أسػػاس عمػػى الرياضػػة عمػػـ يقػػوـ فمػػثالً 
 العمميػػات مػػف ذلػػؾ وغيػػر وقسػػمة وضػػرب وطػػرح جمػػع مػػف تػػوعمميا فوقيػػا يبنػػى ثػػـ التسػػميـ، مأخػػذ

 تأخػػػذ ثػػػـ بػػػدء؟ ذى بػػػادئ اإلنسػػػاف عقػػػؿ إلػػػى العػػػدد جػػػاء وكيػػػؼ: لتسػػػأؿ الفمسػػػفة فتػػػأتى الرياضػػػية،
 فكػرة األمػر آخػر أنبتػت التػى األولػى العقميػة األولويػات إلػى بنػا تصػؿ أف إلػى تحميالتيا فى الفمسفة
  ؟ذلؾ فائدة وما :سائؿ يسأؿ وقد .العدد

 حيػػػػث البالغػػػػة، بالدقػػػػة عيودىػػػػا طػػػػواؿ عرفػػػػت التػػػػى الرياضػػػػة بػػػػأف عممنػػػػا إذا نػػػػدىش وقػػػػد
 قمؽ نفوسيـ فى دب عممائيا، كبار مف قميؿ لنفر العشريف وأوائؿ عشر، التاسع القرف فى تعرضت

 صػػدؽ تبػػيف أف ومػػا الرياضػػى، العمػػـ عمػػارة عمييػػا تقػػاـ التػػى األسػػس فػػى تنػػاقض مػػف أدركػػوه لمػػا
 مػف وكػاف أثمػره، مػا لنػا أثمػر الػذى ىػو جديػد، متجػو فػى الرياضػى الفكر طريؽ وؿتح حتى زعميـ
 أف اهلل ليمػا شػاء وقػد ألمانيػا، مػف وفريجػة انجمتػرا، مػف رسػؿ برترانػد السػبيؿ، ىػذا فى األسماء ألمع
 كشفا قد أنيما ليتبيف العشريف القرف أوائؿ أوربا فى الرياضة عمماء عقده مؤتمر فى مرة ألوؿ يمتقيا
 رائػديف فيمسوفيف لفمسفة سجال فرصدىما زميمو، عف مستقال منيما كؿ العممى، البناء ذلؾ سر عف
 .الميداف ىذا فى

 منيػػػا التػػػى لألصػػػوؿ تبيػػػيف ولكنػػػو الصػػػبياف، جماعػػػة بػػػو تميػػػو اليػػػوً  لػػػيس الفمسػػػفى فالعمػػػؿ
 اإلسػالـ، صػدر ىفػ الدينية الحياة مف مثال أخذنا ولو. مناخيا فى يحيوف التى الناس ثقافة تفرعت
 الدينيػػػة المفػػػاىيـ مضػػػمونات ليػػػـ لتنكشػػػؼ المعرفػػػة حػػػب أخػػػذىـ أف الفكػػػر رجػػػاؿ يمبػػػث لػػػـ حيػػػث

 المسػػمـ الفيمسػػوؼ لكػػف ،(اهلل إل إلػػو أل يشػػيد) العػػادى واإلنسػػاف ،(بػػاهلل موحػػد) فالمسػػمـ األساسػػية،
 تحمػيالت فػى فيمضػى ،(التوحيػد) مفيوـ فى المعنى حقيقة يتبيف حتى العقمى القمؽ يأخذه الذى ىو

 الفػرؽ ىػو عمػا نجيػب أف فمنػا ثـ ومف الفكرة، جوؼ فى الدفينة واألصوؿ الجذور بيا يمتمس فكرية
 يكشػػػؼ أف بعػػػد اإلسػػػالمى والػػػديف أسػػػطحيا، عنػػػد بأفكػػػاره، منػػػو يكتفػػػى حػػػيف اإلسػػػالمى الػػػديف بػػػيف

 بطػػػوف فػػػى الكامنػػػة الفكريػػػة األبعػػػاد مػػػف الغزيػػػر الثػػػراء وذلػػػؾ الغنيػػػة، الخصػػػوبة تمػػػؾ عػػػف فالسػػػفتو
 .وجدواىا الفمسفة ىو الفرؽ ذلؾ فيكوف كمماتو،

 حيػػث مػػف التفمسػػؼ، مػػف العػػاـ بػػالموقؼ كػػذلؾ التػػذكير مػػف ىنػػا دَّ ُبػػ فػػال حػػاؿ، أيػػة وعمػػى
 األخرى. والمذاىب التجاىات مف الموقع
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 رأسػوا خػارج بػو يقومػوا أف الفمسػفة بأسػاتذة المنوط الدور عف نتساءؿ المقاـ ىذا فى ولعمنا
 الفيمسػوؼ عمػى الواجػب المسػئولية البدايػة فػى يؤكػد التسػاؤؿ، ىػذا عف مفكرنا يجيب لكى الجامعة؟

 عصػػورىـ لثقافػػات تحمػػيميـ عنػػد يمتزمونيػػا التػػى منػػاىجيـ فػػى الفالسػػفة اختمػػؼ فميمػػا بيػػا، يقػػوـ أف
 الػذى ذىنىالػ النشاط نوع عمى اجميعً  يتفقوف فيـ الصريح، العمف إلى الخفاء مف مبادئيا واستخراج
 المعانى عند الوقوؼ بو ونعنى آخروف، إليو يضيؼ وقد بعضيـ، عميو يقتصر وقد بو، يضطمعوف
 فػػى الرئيسػػية المعػػانى تمػػؾ عنػػد يقفػػوف فيػػـ النػػاس، حيػػاة مػػف جػػزءا تسػػتقطب التػػى اليامػػة المحوريػػة

 مف المحتوى ذلؾ فى يستكف ما ويبيف محتواىا، يوضح تحميال ليحمموىا المعيف، العصر أبناء حياة
 المعػػانى تمػػؾ ضػػوء عمػػى يسػػيروف ىػػـ إذا ىػػدى عمػػى النػػاس يكػػوف حتػػى وذلػػؾ وجػػد، إذا التنػػاقض

 (.ٓٚٔ ،ٜٔٛٔ: محمود نجيب زكى)
 يراىػػا التػػى المعػػانى ليوضػػح وىنػػاؾ ىنػػا وقفػػات عممػػو ضػػمفيُ  ل افيمسػػوفً  تجػػد ل ىنػػا ومػػف

 والحكمػػػة العػػدؿ معػػانى استفاضػػة فػػى يحمػػؿ أفالطػػػوف فيػػذا عصػػره، ثقافػػة فػػى خاصػػة أىميػػة ذات
 الصػػػدؽ معػػػانى كػػػذلؾ استفاضػػػة فػػػى يحمػػػؿ أرسػػػطو وىػػػذا. ذلػػػؾ وغيػػػر والجمػػػاؿ والعفػػػة والشػػػجاعة
 أنفقػػوا المسػػمميف فالسػػفة نػػرى وكػػذلؾ ذلػػؾ، وغيػػر والشػػعر والمكػػاف والحركػػة السػػببية وفكػػرة العممػػى
 وقػػػػوؼ ينفػػػػى ول ،وغيرىػػػػا والكفػػػػر واإليمػػػػاف والعػػػػدؿ والرادة التوحيػػػػد معػػػػانى لتحديػػػػد كبيػػػػرا جيػػػػدا

 الفمسػفى بنػاؤه الفيمسػوؼ لػذلؾ يكػوف أف ليػا، توضػيحا ليحمميػا اليامػة عصػره معانى عند الفيمسوؼ
 (.ٔٚٔ ،ٜٔٛٔ: محمود نجيب زكى) قوامو فى عناصر المعانى تمؾ فيو ترد الذى المتماسؾ

 أى( الفمسفة دارس) وأما ا،شيئً  يعمؿ عصره فى الفيمسوؼ أف ىذا مف اواضحً  يكوف وىكذا
 يػػدرس والثػػانى مشػػكالتيـ، فػػى مواطنيػػو مػػع يػػدخؿ األوؿ آخػػر، اشػػيئً  فيعمػػؿ الفيمسػػوؼ ذلػػؾ دارس
 .وحموليا المشكالت تمؾ فى الفيمسوؼ مشاركة كانت كيؼ

 ىػػى ألبنائنػػا، الفمسػػفة تػػدريس إلػػى حاجتنػػا ىػػؿ: مػػؤاداه تسػػاؤؿ مػػف الػػبعض يطرحػػو مػػا أمػػا
 حيػػاة فػػى الػػورود كثيػػرة وأمثالػػو) السػػؤاؿ ىػػذا وفػػى العسػػكرية؟ والعمػػوـ الطػػب تػػدريس إلػػى كحاجتنػػا
 حياتػو فػى اإلنسػاف إلييػا يحتػاج التػى الحاجػات ألف أصػحابيا، عمػى الخطػر شديدة مغالطة (الناس
ل فػاألوؿ، األوؿ مفرداتػو مػف نأخػذ ،(اطػابورً ) ليست  أولػى، يؾيػد إلػى حاجتػؾ ىػؿ: بػدورنا لسػألنا وا 
 كانػػػت إذا العمميػػة حياتنػػا إف جػػػذورىا؟ أو بالعنايػػة حػػؽأ الشػػػجرة ثمػػار ىػػؿ أذنيػػػؾ؟ إلػػى حاجتػػؾ أو

 مػػف ول حقنػػا، مػػف ول وسػعنا، فػػى فمػػيس وثمػػر، وأوراؽ وأغصػاف، وجػػذع جػػذور ذات بشػػجرة شػبيية
 األرض، بػػاطف فػػى فالجػػذور بالعنايػػة، واألجػػدر األجػػزاء ىػػذه مػػف األجػػدى عػػف نبحػػث أف صػػالحنا،
 والرعايػػة بالعنايػػة حقيػػؽ وكميػػا الشػػجرة، كانػػت لمػػا لىػػالو  أجػػزاء، كميػػا الفػػروع، فػػوؽ والثمػػر واألوراؽ

 .واحد وقت فى
 التػػى القويػػة األسػػباب أحػػد أف قمنػػا إذا األمػػر مػػف قميػػؿ أو كثيػػر فػػى الحقيقػػة نفػػارؽ ل إننػػا

( نايمػػة) -الػػبعض يسػػخر كمػػا – أو ناميػػة، دولػػة أصػػبحت بحيػػث الحضػػارية، ريادتيػػا مصػػر أفقػػدت
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 مػف لكػؿ كميػة، كوحػدة وثمارىػا، وفروعيػا وسػاقيا جػذرىا فػى لمشػجرة، الكميػة لمرؤية الفتقاد ىذا ىو
 ويحػدد يفتيػا،بوظ لقياميػا يؤسػس الػذى ىػو الشػجرة منظومػة اءز أجػ كػؿ وتػآزر وظيفتػو، ىذه أجزائيا

 .لننساف بالنسبة قيمتيا ليا
 يػػؤدوه أف بيػػـ نػػيط مػػا أجػػادوا قػػد عنػػدنا الجامعػػات فػػى ودارسػػوىا الفمسػػفة أسػػاتذة كػػاف فػػإذا

 تمػػػؾ( خػػػارج) النػػػاس يؤديػػػو أف دَّ ُبػػػ ل كػػػاف ممػػػا اشػػػيئً  كػػػذلؾ أدوا فيػػػؿ الجامعػػػات، أسػػػوار( داخػػػؿ)
 طالبيػـ أعػدوا حػيف أنيـ ذلؾ مف أسوأ بؿ ا،شيئً  ذلؾ مف يفعموا لـ الغالب األعـ فى إنيـ األسوار؟
 القػدرة تمػؾ يـفػي يخمقػوا أف وأما الكشاكيؿ، وصفحات الكتب أغمفة عند بيـ وقفوا الفمسفية، بالدراسة
 أنيػػػـ مفكرنػػا يػػػرى فػػال ،الػػدارس فػػػى تخمقيػػا أف – عػػادة – الفمسػػػفية الدراسػػة شػػأف مػػػف التػػى الناقػػدة
 أف إمػا ،الفمسػفية الدراسػة أقسػاـ فى المتخرج أف ىو ذلؾ ومعنى النظر، يمفت اشيئً  ذلؾ مف صنعوا
مػػا الثانويػػة، المدرسػػة أو الجامعػػة فػػى اتدريًسػػ تعممػػو مػػا يعيػػد  أى مػػف أعػػزؿ وكأنػػو نفسػػو يجػػد أف وا 
 (.ٖٚٔ ،ٜٔٛٔ: محمود نجيب زكى) الحياة معترؾ فى بو يجاىد ثقافى سالح

 إذف؟ الفمسفة طالب مف مفكرنا يأمؿ فماذا
 كانػت إذا الجامعػة فػى الفمسػفة لطالب األولى الميمة أف – التحميمى منظوره مف – أكد لقد

 فػى التسػاؤؿ موضػع كػاف عمػا بيػا أجػابوا أفكػار مػف العصػور خػالؿ الفالسػفة أنتجػو مػا دراسػة ىى
 يفيػػػد أف وىػػػى ثانيػػػة، ميمػػػة عنيػػػا تتولػػػد أف األولػػػى الميمػػػة لتمػػػؾ يريػػػد أنػػػو إل معاصػػػرييـ، صػػػدور
 أمامػو سػيجد وعندئػذ العمميػة، دنيانػا إلػى بيػا يخػرج النظػرى، التحميػؿ عمى( قدرة) درس مما الدارس
 يزيحػو مػف ينتظػر غموضا فروعيا بكؿ الثقافة حياتنا فى سيرى ألتو الفكرى، لنشاطو فسيحا مجال
ل األبصار، أماـ الحؽ لينجمى  ميممػيف غربػاء أنفسػيـ جامعاتنػا فػى لمفمسفة الدارسوف يجد سوؼ وا 
 نجيػب زكػى) لمنػاس يقدمونػو ممػا خػاؿ وفاضػيـ ألف األنظػار، إلػييـ تمتفػت ل الطريػؽ جوانب عمى

 (.٘ٚٔ ،ٜٔٛٔ: محمود
 عػػادة الخػػتالؼ يكػػوف ل اختمفػػوا، إذا الفالسػػفة بػػأف الػػوعى مػػف دَّ ُبػػ فػػال األحػػواؿ، كػػؿ وفػػى

" الفكػػرة"  عمػػى منصػػب أنػػو أى تأويمػػو، عمػػى منصػػب ىػػو بػػؿ يقػػع، كمػػا لمواقػػع إدراكيػػـ عمػػى منصػػبا
 بصػػر ذو – اهلل عبػػاد كسػػائر – فالفيمسػػوؼ المحسػػوس، المشػػيود الواقػػع ذلػػؾ مػػف اسػػتخرجوىا التػػى

 اليػػػػواء ويحػػػس مجػػػراه، فػػػى الػػػػدافؽ المػػػاء يػػػرى اهلل، ادعبػػػ كسػػػػائر إنػػػو. وذوؽ وشػػػـ ولمػػػس وسػػػمع
 أساس أى وعمى مجتمعو، فى األسرة تتكوف كيؼ يعرؼ إنو. ويظمأ يجوع إنو. حولو مف العاصؼ

 بعضػيـ تفػاعميـ فػى يحرؾ مما كثيرا ويممح والشراء، البيع طرائؽ مف كثيرا يعمـ إنو. الحكومة تقوـ
 اهلل عبػاد كسػائر الفيمسػوؼ إف بػؿ وغضػب، ينةوسػك وسػخط ورضػى وكراىيػة حػب مػف بعػض، مع

ذا ويحػزف، ويفػرح ويعػانى يعػيش  ىػػذا مػف معػيف شػئ إلػى( مختمفػيف مػذىبيف مػػف) فيمسػوفاف نظػر وا 
 لونػا إليػو يشخصػاف مػا كػاف فػإذا يريانػو، مػا عمػى – آخريف إنسانيف أى يتفؽ كما – فسيتفقاف كمو،
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ذا ر،أصف لوف المرئى أف عمى امعً  اإلثناف اتفؽ أصفر،  صػوتا أو زاعقػا صػوتا يسػمعانو مػا كػاف وا 
 .يسمعانو ما عمى – آخريف إنسانيف أى يتفؽ كما – فسيتفقاف ىامسا،

 إذ لكػػػػػنيـ المحسوسػػػػة، المسػػػػموعة المرئيػػػػة الوقػػػػػائع عمػػػػى يكػػػػوف ل الفالسػػػػفة اخػػػػتالؼ إف
 الخػتالؼ قػعي ىنػا فيػا جسػدىا، عػف( الفكػرة)فصػؿ ابتغاء تحميمو إلى لينصرفوا الواقع ىذا يختزنوف

 عػػف مػا شػخص تسػاءؿ ولػو. إلييػػا التحميػؿ بيػـ ينتيػى التػى الفكػػرة نوعيػة وفػى التحميػؿ، طريقػة فػى
 الفكػرة نفصػؿ أننػا ىػو المبرر يكوف فقد فييا، تجسدت التى السموكية المواقؼ عف الفكرة فصؿ عمة

ذا أزلناه، تناقض فييا كاف فإذا نقدىا، مف لنتمكف وحدىا  .كممناهأ قصور فييا كاف وا 
 أردنػػػا إذا وغيرىمػػػا، والمدرسػػػة، األسػػػرة مثػػػؿ نظػػػاميف إلػػػى فمننظػػػر اإليضػػػاح، مػػػف ولمزيػػػد

 ولكػػف، ىنػػاؾ، ونمكػػث فيػػو لنسػػتغرؽ ل منيمػػا، كػػؿ واقػػع نعػػيش أف دَّ ُبػػ ل منيمػػا؟ كػػؿ شػػأف إصػػالح
 ة،المدرسػػ عمييػػا تقػػوـ والتػػى األسػػرة عمييػػا تقػػوـ التػػى( األفكػػار) أو( األسػػس)و( المبػػادئ) عػػف بحثػػا
 مػػا مػػدى ونفحػػص وقواعػػد، أسػػس مػػف أرسػػيناه مػػا عمػػى المدرسػػة وكػػذلؾ األسػػرة، أقيمػػت كيػػؼ لنػػرى
لػػى وسػػالمة، صػػحة مػػف فيػػو تػػوافر  واألسػػس القواعػػد ىػػذه عمػػى منيمػػا كػػال البػػانوف أقػػاـ حػػد أى وا 

 .وثيؽ وربط صحيح بصر وفؽ والمبادئ
 

 :التربية لغة
 أف بموضػػػوعنا يتصػػػؿ فيمػػػا أبرزىػػػا مػػػف فػػػإف لننسػػػاف، متعػػػددة تعريفػػػات ىنػػػاؾ كانػػػت إذا
 الرؤيػػة يؤكػػد أف شػػأنو مػػف وىػػذا ،(لمرمػػز مسػػتخدـ) أدؽ بمعنػػى أو( لمغػػة مسػػتخدـ) حيػػواف اإلنسػػاف
 .Nelson، B) بالمغػػػة التحميميػػػة اىتمػػػاـ مقػػػدار عرفنػػػا وقػػػد خاصػػػة التربويػػػة لممسػػػائؿ التحميميػػػة
Henry، ed: 1995، 256 .) 

 بوضػوح تػنعكس ل والحضػارة اإلنسػانية، لحضػارةا قصػة ىػى المغػة قصػة أف بحػؽ قيؿ لقد
 قػػد مػػا كػػؿ بػػأف القػػوؿ إلػػى تػػابالكُ  بعػػض يػػذىب بحيػػث والمغػػة، الكػػالـ فػػى تػػنعكس مثممػػا شػػئ فػػى

 ذلػؾ تخمػؼ مػدى عمػى قػاطع دليؿ ىو ،قصور أو نقص مف المجتمعات مف مجتمع لغة فى يظير
 وتجػد المغػة فػى تػنعكس الػزمف مػدى عمػى المتراكمػة اإلنسػانية فػالخبرة الحضػارة، ركب فى المجتمع
 والنقػوش الرسوـ أو المعروفة الكتابة أو العادى الكالـ شكؿ التعبير ذلؾ اتخذ سواء فييا، ليا اتعبيرً 

 المختمفػة الفنية اإلنجازات فى حتى أو الكيوؼ، جدراف عمى المبكر اإلنساف تركيا التى التصويرية
 آخػػر فػػى تتػػرجـ كميػػا دامػػت مػػا الصػػامت، لتمثيػػؿوا كػػالرقص حركيػػة أو موسػػيقية أو معماريػػة مػػف

 إلػػػػى وتنقميػػػػا ومشػػػػاعرنا أفكارنػػػػا عػػػػف تعبػػػػر دامػػػػت ومػػػػا ومفيومػػػػات، وتصػػػػورات ألفػػػػاظ إلػػػػى األمػػػػر
 عنصػػػر والكتابػػػة، الكػػػالـ عمػػػى يقتصػػػر الػػػذى الرقيػػػؽ الضػػػيؽ معناىػػػا فػػػى حتػػػى فالمغػػػة،. اآلخػػػريف
 وبالتػػالى المتكاممػػة، المتماسػػكة اعيػػةالجتم الحيػػاة قيػػاـ يصػػعب بػػدونيا إذ البشػػر، حيػػاة فػػى أساسػػى
 أخالقيػػة وقػػيـ ثقافيػػة وأنمػػاط اجتماعيػػة نظػػـ مػػف الكممػػة ىػػذه تعنيػػو مػػا بكػػؿ الحضػػارة قيػػاـ يسػػتحيؿ
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 بػػيف التعػػاوف أسػػاس ىػػو الػػذى التفػػاىـ أداة ىػػى ألنيػػا ومخترعػػات، ماديػػة وحيػػاة بػػؿ ومثػػؿ، ومبػػادئ
 يعػػرؼ لػػـ اإلنسػػاف أف لػػو يحػػدث كػػاف عمػػا يتسػػاءؿ بػػأف المػػرء يغػػرى قػػد كمػػو وىػػذا الجماعػػة، أفػػراد
 الفكػػر، عػػالـ زيػػد، أبػػو أحمػػد) الوجػػود؟ عػف البشػػر لغػػات اختفػػت لػػو يحػػدث أف عسػػى وعمػػا المغػة،
ٜٔٚٔ :ٔٔ.) 

 ذلػؾ ومػع التسػاؤلت، ىػذه لمثػؿ ومحػدد شػاؼ جػواب إلػى الوصػوؿ الصػعب مف يكوف وقد
 زءجػػ خػػالؿ أو -الطويػػؿ تاريخػػو خػػالؿ إنجػػازه لننسػػاف أمكػػف مػػا كػػؿ أف ببسػػاطة القػػوؿ يمكػػف فقػػد
 الكثيػػروف يعجػز وقػد. المغػػة اختفػت إذا الوجػود مػف ويػػزوؿ يختفػى أف دَّ ُبػ ل -األقػػؿ عمػى منػو كبيػر
 بحيػػث بػالكالـ، أفكارنػػا عػف ونعبػر ونػػتكمـ نفكػر أف عمػػى درجنػا ألننػا الوضػػع ىػذا مثػػؿ تصػور عػف

 عمػػالً  أو آليػػة، أو تمقائيػػة مسػػألة لنػػا تبػػدو األصػػوات إخػػراج أو الكػػالـ مجػػرد ولػػيس المغػػة، أصػػبحت
 حياتنػػػا مػػػف اوحيوًيػػػ اىاًمػػػ جػػػزءا تؤلػػػؼ المغػػػة ألف نظػػػرا وذلػػػؾ العػػػيف، اخػػػتالج أو كػػػالتنفس اطبيعًيػػػ

. الغريػػزة أو اآلليػػة عػػف تكػػوف مػػا أبعػػد األمػػر واقػػع فػػى ىػػى بينمػػا العاديػػة، مناشػػطنا ومػػف اليوميػػة،
 كيؼ؟

 الرجػؿ إف بػؿ. والعنػاء والجيػد الوقػت مف كثير إلى يحتاج أمر وىو المغة، يتعمـ الطفؿ إف
 جديػػدة، مصػطمحات يكتسػػب طريقيػا وعػف حياتػػو، طيمػة الشػػاقة الطويمػة العمميػة ليػػذه خاضػعا يظػؿ
 المعرفػػة مػػف رحبػػة وميػػاديف جديػػدة أبػػواب أمامػػو وتنفػػتح المغػػة، ومفػػردات األلفػػاظ مػػف ثروتػػو وتزيػػد
 والتكنولوجيػة والثقافيػة الجتماعيػة الحياة وتعقد ناحية، مف بالناس، واتصالتو خبراتو لزدياد نتيجة
 .أخرى ناحية مف فيو يعيش الذى المجتمع فى

 التقػدير، حػؽ الجتمػاعى سػموكنا فػى المغػة تمعبػو الػذى الرئيسػى الػدور تقػدير صػعوبة ومع
 ومسػػػتمرة منظمػػػة منيجيػػػة وسػػػيمة أى أو كتابػػػة ىنػػػاؾ كانػػػت لمػػػا المغػػػة لػػػول أنػػػو القػػػوؿ يمكػػػف فإنػػػو

 شػػديدة قيػػودا يضػػع أف شػػأنو مػػف وىػػذا الدقػػة، ىػػذه بمثػػؿ المجػػردة األفكػػار ونقػػؿ والتفػػاىـ، ؿلالتصػػا
 والخطػػأ، المحاولػػة طريػػؽ عػػف نػػتعمـ أف إلػػى األمػػر آخػػر فػػى يضػػطرنا ممػػا الػػتعمـ، إمكانيػػات عمػػى
 األخػػػرى، الحيوانػػػات تفعػػػؿ مثممػػػا تمامػػػا ومحاكاتيػػػا وأفعػػػاليـ اآلخػػػريف سػػػموؾ مالحظػػػة طريػػػؽ وعػػف

 وسػيمة ىنػاؾ تكػوف لػف إذ وانػدثاره، كمػو اإلنسػانية تػاريخ اختفػاء بالضػرورة ذلػؾ عمػى بيترتػ وسوؼ
عػػػادة الماضػػػى، إلحيػػػاء  وآرائنػػػا أفكارنػػػا نقػػػؿ عػػػف فضػػػالً  ل،خػػػريف، وتوصػػػيميا القديمػػػة، التجػػػارب وا 
 المحتمػؿ ومػف بػؿ أذىػانيـ، فػى تػدور التػى العقمية العمميات فى الغير ىؤلء ومشاركة لمغير الذاتية

 الفكػػر ارتبػاط مػف الػنفس عممػاء بعػض يقولػو مػا قبمنػػا لػو وذلػؾ بػالمرة، التفكيػر عػف حتػى نعجػز فأ
 الػػذات أو الػػنفس إلػػى الحػػديث مػػف نػػوع وجوىرىػػا حقيقتيػػا فػػى ىػػى التفكيػػر عمميػػة وأف بالمغػػة، ذاتػػو
 (.ٕٔ: زيد أبو أحمد)

 المرتبطػػػة المغػػػة ونقػػػد فحػػػص إلػػػى تتجػػػو التربػػػوييف التحميػػػؿ فالسػػػفة جيػػػود نجػػػد ىنػػػا ومػػػف
 التعريفػػػات مػػػدلوؿ وتحديػػػد التعميميػػػة، والسياسػػػات التربويػػػة، األىػػػداؼ وصػػػياغة والػػػتعمـ، بالتػػػدريس
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 المسػتطاع بقدر المعنى دقيقة تكوف لكى الفكر؛ عف التعبير فى المستخدمة لممصطمحات اإلجرائية
 ،(المغػػػػزى اتذ التربيػػػػة)و ،(التربيػػػػة نوعيػػػػة) مثػػػػؿ فعبػػػػارات التربػػػػوى، السػػػػياؽ فػػػػى تسػػػػتخدـ عنػػػػدما

 مػػف التربيػػة)و ،(الفػػرص تكػػافؤ)و ،(العمػػؿ طريػػؽ عػػف التعمػػيـ)و ،(المالئػػـ وغيػػر المالئػػـ التعمػػيـ)و
 تخضػع عنػدما اوضػوحً  أكثر تصبح العبارات ىذه فمثؿ ،(الحرية أجؿ مف أو العالمى، التفاىـ أجؿ

 بػػيف الفصػػؿ ذلؾوكػػ مفيومػػة، غيػػر غريبػػة لغػػة مجػػرد تظػػؿ أف مػػف بػػدلً ( المغػػوى) الفمسػػفى لمتحميػػؿ
 ،ٜٜٓٔ: العراقػػػى محمػػػود سػػػياـ) التربويػػػة الكتابػػػات فػػػى والتنبؤيػػػة والواقعيػػػة الوصػػػفية العناصػػػر
ٕٔٓ.) 

 إليػػػو ذىػػػب لمػػػا اووفقًػػػ ،(المغػػػة لعبػػػة) ىػػػى العاديػػػة المغػػػة فمسػػػفة فػػػى أساسػػػية فكػػػرة وىنػػػاؾ
 العامػة، نشػطةاأل بعػض فػى الكممػات ىػذه تسػتخدـ التػى الطريقة ىى المغة لعبة فإف ،(فيتجنشتايف)

 إلى باإلشارة يريدوف عما العماؿ يعبر حيث ،منزلً  يبنوف وىـ البّنائيف بعض -يقوؿ كما – فمنتأمؿ
". دعامػػة" ،"بالطػػة" ،"عمػػود" ،"حجريػػة أو خشػػبية كتمػػة: "مثػػؿ بكممػػات والمنػػاداة الخشػػب، مػػف قطػػع
 لممنطػؽ اووفقًػ .التشػييد ةعمميػ فػى المتضػمنة المغػة لعبػة إلػى تنتمػى التى الكممات فيناؾ. جرا وىمـ

 ألعػػاب فػػى األساسػػية اسػػتعمالتيا ليػػا ،"يػػدرس"و" يتػػذكر"و" يػػتعمـ"و" يعمػػـ" مثػػؿ كممػػات فػػإف نفسػػو،
 (.ٕٙٓٓ نيممر،) التربوى العمؿ فى المتضمنة المغة

 التحػدث وفعػؿ الخاصػة، قواعػده لػو منيػا كػؿ األلعػاب، مػف مجموعػة مثؿ مثميا إذف فالمغة
 الممارسػػة، المعبػة تعػػرؼ أف عميػؾ يجػػب ،الفعػؿ ولفيػػـ المغػة، لعبػػة أعمػاؿ مػػف عمػؿ ىػػو الكتابػة أو

 تظيػر التػى والكممػة المغػة، لعبػة فػى فيػو تستخدـ ما نفسو ىو الكممة ومعنى تحكميا، التى والقواعد
 بالمغػػة( Strike) كممػػة المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى وخػػذ متعػػددة، معػػاف ليػػا يكػػوف لغويػػة، ألعػػاب عػػدة فػػى

 متعػددة، أخػرى أشػياء أو ،(يحذؼ) أو ،(العمؿ عف يتوقؼ) أو( يضرب) تعنى قد ىالت اإلنجميزية،
 ل: فيتجنشػتايف قػاؿ كمػا أو معناىػا، عمػى تقػؼ فسػوؼ الكممة، ىذه استخدمت كيؼ تعرؼ وعندما
 استخدـ؟ فيـ أو السياؽ عف اسأؿ ولكف المعنى، عف تسأؿ

 مأخوذة ومفاىيـ حقائؽ عمى مديعت أو يقوـ أنو التربية، ميداف خصوصيات أبرز مف ولعؿ
 بمعػاف محممػة عادة تكوف المفاىيـ تمؾ فإف وعميو بالتربية، الصمة وثيقة متعددة معرفية مياديف مف

 محالػػػة ل اإلبيػػػاـ فػػػإف ثػػػـ، ومػػػف وتكونػػػت، فيػػػو نشػػػأت الػػػذى المعرفػػػى بالسػػػياؽ مرتبطػػػة ومضػػػاميف
 .التربية لغة ضيحوتو  وشرح تنقية بيدؼ المفاىيـ ىذه استخداـ عند نفسو سيفرض

 مثؿ معينة، لغوية ألعاب فى كممات استخدامات العادية المغة فالسفة مف كثير وصؼ وقد
 مثػػؿ ا،طموًحػػ أكثػػر آخػػروف وكػػاف. نفسػػيا والتربيػػة الفنػػى، والتػػذوؽ الدينيػػة، بالعبػػادات الخاصػػة تمػػؾ
 وىػو فػة،كا المغويػة األلعػاب يشػمؿ مفيومػا يضػع أف حاوؿ حيث ،John Ousten( أوستف جوف)
 بنطػػؽ الخػػاص الفعػػؿ ىنػػاؾ فػػأولً  األفعػػاؿ، مػػف اعػػددً  يػػربط" التحػػدث" أف قػػاؿ عنػػدما ،"الكػػالـ فعػػؿ"

 أصػوات، عػدة فأصػدر الفػور، عمػى عػدة أمػورا أفعػؿ فػإنى الفعؿ، ىذا أداء وأثناء ،(التعبير) كممات
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 بنبػػرة شػيئا قوؿفػأ ذلػػؾ، مػف أكثػر أفعػؿ إننػػى بػؿ معنػى، ذات كممػات وأنطػػؽ المغػة، بقواعػد وأريطيػا
 مػػا، اشخًصػػ أشػػكر مػػا، اشخًصػػ أحػػذر ا،وعػػدً  وأعػػد مػػا، أمػػر عػػف أسػػأؿ مػػا، اأمػػرً  أؤكػػد فأنػػا خاصػػة،
 شػخص، بػو يقػوـ الػذى الفعػؿ وىػو ،"التعبيػرى غير بالفعؿ( "أوستف) يمسيو ما أفعؿ فأنا ىذا وعمى
 أو أخػوؼ، أو ع،أقنػ كػى أو سػامعى، عمػى أؤثػر كػى أتكمـ ربما وأخيرا. الكممات بعض ينطؽ بينما
 ،Perlocutionary" التعبيػر حسػب" أفعػاؿ بأنيػا األفعػاؿ ىػذه( أوسػتف) سػمى وقػد ألزعػج، أو أرفو
 أو معبػرة، غيػر وأخػرى الفرعيػة، بعممياتيػا التعبيػر، عمميػة يتضػمف لمكػالـ الكمى الفعؿ فإف ثـ ومف

 (.ٙٔ: ٕٙٓٓ نيممر،) التعبير بحسب
 أو بالحقػػائؽ الخاصػػة األسػػئمة تمػؾ عػػف طبيعتيػػا فػػى ؼتختمػ بالمفػػاىيـ المتعمقػػة األسػئمة إف

( التعريػؼ" The الػػ" عمػى ىنػا التأكيػد) التعريفػات أو المعػانى عف البحث إلى تسعى ل حيث القيـ،
 لأللفػػػاظ المختمفػػػة بالسػػػتخدامات تيػػػتـ المفاىيميػػػة فاألسػػػئمة واأللفػػػاظ، لمكممػػػات المتباينػػػة المختمفػػػة
 .الستخدامات تمؾ ليا وفقا تتحدد التى ئوالمباد وبالمعايير والكممات،
 التػػى الميممػػة المعػػانى( نػػرى) أف عمػػى يسػػاعدنا أف شػػأنو مػػف التربويػػة المفػػاىيـ تحميػػؿ إف
 سػػػياقات فػػػى بيػػػا اسػػػتخدمت التػػػى لمطػػػرؽ تبعػػػا التربويػػػة والتعبيػػػرات المصػػػطمحات بعػػػض اكتسػػػبتيا
 بيػا انشػغمنا طالمػا التػى والمشػكالت والقضػايا( الزائفػة) األسػئمة تمػؾ مػف ونػتخمص نزيؿ ثـ مختمفة،
 .ومتداخمة واضحة غير لمفاىيـ استخدامنا بسبب

( المغػة) إلػى النظػر يمكػف أنػو ذلػؾ توضػيح، إلػى يحتػاج ذاتػو حػد فػى( المغػة) لفػظ أف عمى
 وىى ،Object Language( العادية المغة) بالموضوع المتعمقة المباشرة المغة فيناؾ: زاويتيف مف

-Meta( وراء مػػػػا لغػػػة) أو معنػػػى ذات بطريقػػػة لمحػػػديث نسػػػتخدميا التػػػى المغػػػة تمػػػؾ عػػػف تتمػػػايز
Language، حػيف فػى التربيػة، بمفيوـ تتعمؽ عبارة فيذه ،(اجتماعية عممية التربية) مثالً  قمنا فمو 

 المفػظ عػف تتحػدث عبػارة أنيػا ذلػؾ الشػارحة، المغػة إلػى تنتمػى عبػارة( مجػرد اسـ التربية) العبارة أف
 .الفمسفى التحميؿ وظائؼ أحد ىو والمفيوـ المفظ بيف والتمييز ،(تربية)

 :بطريقتيف يستخدـ أف يمكف( التربية لغة) تعبير فإف ذلؾ، وعمى
 ابعًضػ بعضػيـ يخاطػب حػيف وأحاديثيـ كتاباتيـ فى المتخصصوف يستخدميا التى المغة ىناؾ – أ

 مػػف تتشػػكؿ – أف ينبغػػى قػػؿ أو – ىالتػػ المغػػة ىػػى وىػػذه. واىتماماتيػػا وشػػئونيا التربيػػة قضػػايا فػػى
 .التربوية والسياسات والمبادئ النظريات خالليا

 يخػػاطبوف حػػيف السػػواء عمػػى بالتربيػػة والميتمػػوف المتخصصػػوف، يسػػتخدميا التػػى المغػػة وىنػػاؾ -ب
 .التعميـ مسائؿ مف مسألة فى العاـ الرأى

 يسػػاعدنا حػػيف األوؿ، معناىػػا فػػى تتبػػدى كمػػا التربيػػة لغػػة بدراسػػة معنػػى الفمسػػفى والتحميػػؿ
 وحػدود المختمفػة اسػتخداماتيا نػرى أف: ىػى كمػا نفيميا وأف المغة تعمؿ كيؼ نرى أف عمى التحميؿ

 .الستخدامات تمؾ
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 إلشػػػػاعة -التربيػػػػة ميػػػػداف فػػػػى اغالًبػػػػ – عمػػػػد عػػػػف تسػػػػتخدـ ل المغػػػػة أف مػػػػف الػػػػرغـ وعمػػػػى
 – اغالًبػػػ – حيػػث السياسػػػى، المجػػاؿ فػػػى – مػػثالً  – الحػػػاؿ ىػػو كمػػػا التربػػوى، الفكػػػر فػػى الغمػػوض

 الفكػر أف إلػى يشػير التربيػة ميػداف فى الحاؿ واقع أف إل األفكار، مف لكثير اغالفً  الغموض يقصد
 – يرجػػػع ذلػػػؾ فػػػى السػػػبب إف ىػػػذا؟ يحػػػدث فمػػػـ والتشػػػوش، الغمػػػوض مػػػف حالػػػة يعػػػانى التربيػػػة فػػػى

 مػف الػذى األمر اماتيا،واستخد المغة عف صحيحة واضحة نظرة نممؾ ل أننا إلى – شديدة ببساطة
 المتحػػدث يتقنيػػا ل حػػيف فالمغػػة والغمػػوض، باإلبيػػاـ والمفػػاىيـ األفكػػار مػػف العديػػد يغمػػؼ أف شػػأنو

 دقػػة بغيػػر اآلخػػر إلػػى تنتقػػؿ ثػػـ ومػػف أفكػػاره، عػػف يعبػػر أف لػػو يتػػيح ل اوعائقًػػ اقيػػدً  تمثػػؿ والمسػػتمع،
 .وأحكاـ

 ىػػى العبػػارات مػػف أشػػكاؿ ثالثػػة وجػػود عػػف لنػػا تكشػػؼ لمتربيػػة لمغػػة متأنيػػة تحميمػػة نظػػرة إف
 :التربوى الخطاب فى اوانتشارً  اشيوعً  األكثر

 المفػظ يشػير فقػد اإلطػالؽ، عمػى اإبياًمػ األلفػاظ أكثػر مػف( تعريؼ) ولفظ التربية، فى التعريفات – أ
 ،(التعريػؼ عمميػة) act التعريػؼ فعػؿ إلػى المفػظ يشػير وقػد ،(التعريػؼ إنتػاج) التعريفية الجممة إلى
 محػػور ىػػو الثػػانى المحػػور وىػػذا محػػدد، سػػياؽ فػػى مػػا تعريػػؼ لصػػياغة المالئمػػة اإلجػػراءات إى أو

 .الفمسفى التحميؿ اىتماـ
 فػػى اأساسػػيً  ادورً  تمعػػب نجػػدىا حيػػث التربيػػة، أدبيػػات فػػى بكثػػرة التعريػػؼ عبػػارات وتسػػتخدـ

 وعميو والممارسة، يؽالتطب حيز إلى النظريات ىذه ونقؿ ترجمة فى وكذا التربوية، النظريات تشكيؿ
 مػف كثيػر فػى – تسػبب التى والغامضة المبيمة األلفاظ لتوضيح وسيمة باعتباره التعريؼ إلى ينظر

 .التربوى الخطاب فى اإلرباؾ مف نوعا – األحياف
 وعميػو التعريػؼ، لعبػارات المنطقػى المضػموف فػى بالبحػث التحميمػى التربيػة فيمسوؼ ويعنى

 تمػػؾ خػػالؿ مػػف إلييػػا التوصػػؿ يمكػػف التػػى السػػتنتاجات أنػػواع مػػا: مثػػؿ ةأسػػئم بالتحميػػؿ يتنػػاوؿ فإنػػو
 أف باإلمكػػاف ألػػيس التربويػػة؟ الحجػػج صػػياغة فػػى العبػػارات تمػػؾ مثػػؿ تمعبػػو الػػذى مالػػدور العبػػارات؟

 العتبػارات مػا التعريفػات؟ أنػواع مػف نػوع كػؿ وحػدود طبيعػة نفيػـ وكيػؼ التعريفػات؟ استخداـ نسئ
 تعريػؼ تبنػى عنػد وكػذا تعريػؼ( عمػؿ – تكػويف) تشكيؿ محاولة عند مراعاتيا يتعيف التى المختمفة

 نقػػػرر أف عمػػػى إقػػػدارنا فػػػى تسػػػيـ أف شػػػأنيا مػػػف التػػػى واألبعػػػاد األسػػػئمة مػػػف ذلػػػؾ غيػػػر إلػػػى.  مػػػا؟
 نتحػاور وأف يفعؿ، ما وكؿ يقاؿ ما كؿ نفيـ وأف التربية، عف نتحدث حيف نعنيو الذى ما: بوضوح

 .يزةومم فعالة بصورة امعً 
( شػػػرعى) دور ليػػػا تعبيريػػػة أشػػػكاؿ عػػػف عبػػػارة فالشػػػعارات التربيػػػة، فػػػى Slogans الشػػػعارات -ب
 والػدواعى، األسػباب مػف يبػرره مػا لػو تواجػدىا أف عػف فضػالً  التربػوى، الخطػاب فػى تمعبػو( مػؤثر)و

 كػػةحر  حوليػػا تػػدور التػػى الرائػػدة والتجاىػػات األفكػػار عػػف الرمػػزى التعبيػػر مػػف نوعػػا تمثػػؿ أنيػػا ذلػػؾ
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نتمػػاء إيمػػاف وتأكيػػد تقويػػة فػػى اأساسػػيً  ادورً  التربيػػة فػػى الشػػعارات وتمعػػب تربويػػة،  ومؤيػػدى أنصػػار وا 
 .جديدة لعناصر جذب أداة كونيا إلى باإلضافة الحركة، تمؾ ومبادئ ألفكار التربوية الحركة

ثػػػارة لحشػػػد ارمػػػزً  تمثػػػؿ الشػػػعارات أف مػػػف الػػػرغـ وعمػػػى  مػػػا تربويػػػة حركػػػة أنصػػػار حمػػػاس وا 
 اتعبيرً  باعتبارىا الشعارات إلى فيو ينظر أصبح وقت جاء قد أنو إل الحركة، تمؾ وتوجيات فكاراأل

 معو يصبح الذى األمر مزدوجة، سمة الشعار اكتسب وىكذا التربوية، الحركة وحجج لمبادئ احرفيً 
 اجتماعيػػة، ةلحركػػ ارمػػزً  وباعتبػػاره ا،وصػػريحً  امباشػػرً  اتأكيػػدً  باعتبػػاره الشػػعار نقػػدـ أف الضػػرورى مػػف
 .البعديف ىذيف بيف نخمط أف دوف

 يحػػدث أف شػػأنو مػػف – تحميميػػة زاويػػة مػػف – التمييػػز ذلػػؾ عمػػى الوقػػوؼ فػػى إخفػػاؽ أى إف
 .تربوية حركة أى شعارات وتفسير فيـ فى الخطأ ثـ ومف بينيا، خمطا
 بػػيف تشػػابو وجػػود إلػػى المجازيػػة العبػػارة تشػػير إذ. التربيػػة فػػى Metaphor( السػػتعارة) المجػػاز -ج

 حػػيف المجػػاز وأىميػػة قيمػػة وتكمػػف. وصػػريحة واضػػحة بصػػورة ذلػػؾ العبػػارة تحػػدد أف دوف شػػيئيف،
 عقػد طريؽ عف وذلؾ فيمو، يراد الذى الشئ وخصائص سمات بعض إلى النتباه لجذب نستخدمو

 المجازيػة لمعبػارات معػو يمكػف الػذى األمػر وفػى نفيمو، أننا نفترض أو بالفعؿ نفيمو شئ مع قياس
 لنػا تقػوؿ أف دوف شػيئيف بػيف ىػاـ تشػابو وجػود إلػى تشػير أنيػا طالمػا الخطأ فى وتوقعنا تضممنا أف

 بالوصؼ امجازيً  نستخدـ حيف" التشكيؿ" ،"النمو: "مثؿ ألفاظ) الشبو ىذا ىو ما: التحديد وجو عمى
 (.التعميمية لمعممية

 تقولػو الػذى ما: ىو ساسىاأل شاغمنا يصبح مجازية، عبارات مع نتعامؿ حيف فإننا، وىكذا
 المػػراد الشػػبو وجػػو عػػف بوضػػوح تخبرنػػا ل المجازيػػة العبػػارات أف وطالمػػا وكيػػؼ؟ ؟ العبػػارة ىػػذه لنػػا

 .المقصود الشبو ذلؾ عف نبحث ألف لنا مدعاة تصبح – النحو ىذا عمى – فإنيا تأكيده،
 السػياؽ عػف رحالمقتػ التشػابو نفصػؿ أف يتعػيف ل المجازية العبارات مع نتعامؿ حيف ونحف

 حقيقػة تمػؾ فييػا، تسػتخدـ التػى السػياقات كػؿ فى كذلؾ ليس الجيد فالمجاز وعميو فيو، يظير الذى
 ومفػاىيـ معػارؼ فيػو تتالقػى اتطبيقًيػ اميػدانً  باعتبارىػا التربيػة فػى المجاز مع نتعامؿ حيف ىامة جد
 مياديف مف المأخوذة لفاظاأل ودللت معانى معو تختمؼ الذى األمر ومتعددة، مختمفة سياقات مف

 .تربوية مجازية عبارات فى لستخداميا أخرى
 مػا سػياؽ فى ومعقوؿ مقبوؿ مجاز نقؿ عممية إلى ناقدة بعيف ننظر أف عمينا يتعيف وىكذا

 .السياقيف فى اواحدً  بالمجاوز المتعمؽ الموضوع كاف لو حتى ،التربية ميداف إلى
 لغػػة إلػػى بترجمتيػػا المغػػة ىػػذه إصػػالح ليسػػت ربيػػة،الت لغػػة تحميػػؿ مػػف الغايػػة فػػإف ا،وأخيػػرً 

نمػػػػا – تكػػػػوف أف ينبغػػػػى كمػػػػا –( مثاليػػػػة)  فيػػػػـ: ىػػػػى كمػػػػا المغػػػػة فيػػػػـ محاولػػػػة فػػػػى الغايػػػػة تتمثػػػػؿ وا 
 سػػياؽ فػػى لمغػػة ممكػػف اسػػتخداـ أفضػػؿ تحقيػػؽ فػػى يسػػيـ أف شػػأنو مػػف الػػذى األمػػر اسػػتخداماتيا،

 .بعينو
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 :التربية أىداؼ
 يتحػػػدد تحديػػدىا عمػػى فبنػػػاء التعبيػػر، ىػػذا صػػػح إذا تربػػوىال العمػػؿ قمػػػب" األىػػداؼ" تشػػكؿ

 فالسػػفة وعنايػػة نظػػر محػػؿ( األىػػداؼ) تكػػوف أف طبيعيػػا كػػاف فقػػد ىنػػا ومػػف كمػػو، العمػػؿ ىػػذا مسػػار
 .التحميمييف التربية

 قدمػو قػد كػاف( مفاىيمى بحيث التربية، أىداؼ) بعنواف دراسة R. S. Peters "يبترزػ "ول
 مف يجعؿ مما والفمسفة، التربية أساتذة مف عدد عمييا وعمؽ التربية، فةفمس عف عالمى سمنار أماـ
 :R. S. Peters) وحركػة تفاعػؿ حالػة فػى وىو التربوى التحميمى الفكر لرؤية فرصة الدراسة ىذه

1980، 11-57.) 
 ديػوى جػوف األمريكػى البرجمػاتى التربيػة فيمسػوؼ جيػود إلػى باإلشارة دراستو بيترز بدأ وقد

 الشػػػػيير كتابػػػػو مػػػػف الثػػػػامف الفصػػػػؿ وىػػػػو ،(التربيػػػػة فػػػػى األىػػػػداؼ) عػػػػف كػػػػامالً  فصػػػػالً  كتػػػػب الػػػػذى
 امكافًئػ يعتبػره أنػو Aim( ىػدؼ) لمفيػوـ معالجتػو فى ديوى عمى بيترز وأخذ(. والتربية الديمقراطية)

 الشػأف ىػذا فػى اغالًبػ يتبػع الػذى لمخمػط ارئيسػيً  اسػببً  ولعػؿ. Purpose( الغايػة) لمفيػوـ المعنى فى
 مثػػؿ واحػػدة،( عائمػػة) إلػػى تنتمػػى بأنيػػا القػػوؿ يمكػػف التػػى المفػػاىيـ مػػف عػػدد بػػيف المعنػػى تقػػارب ىػػو
 فيػػى ،Target ومرمػػى ،(غايػػة)و( ىػػدؼ) إلػػى باإلضػػافة ،Motive( دافػػع)و ،Intention( قصػػد)

 مػػف ابعًضػػ يظيػػر الػدقيؽ التحميػػؿ لكػػف واألنشػطة، باألعمػػاؿ المفاىيميػػة الناحيػة مػػف مرتبطػػة اجميًعػ
 .واآلخر منيا كؿ بيف الطفيفة ؽالفرو 

 بمػػػا الشػػػخص وعػػػى مػػػدى طريػػػؽ عػػػف واألنشػػػطة األعمػػػاؿ بعػػػض تحديػػػد الممكػػػف لمػػػف إنػػػو
 سػبيؿ وعمػى تحديػد، مػف نريػده مػا عمػى تعػيف ل البدنيػة الحركػات مػف اكبيػرً  اعػددً  ىنػاؾ لكف يفعؿ،
 اختبػار: منيػا بػذلؾ، ولقيامػ متعػددة أسػبابا ىنػاؾ فػإف يػده، يرفػع كػاف مػا اشخًصػ أف قمنا لو المثاؿ،
 ممػػا واحػػد بأنػػو العمػػؿ تحديػػد يمكننػػا وبالتػػالى آخػػر، شػػخص إلػػى اإلشػػارة التصػػويت، الػػريح، اتجػػاه
: مثػؿ صػيغة فػى سػؤالنا ويكػوف فعػال؟ األعمػاؿ ىذه أى التأكد أردنا إذا نسألو أف عمينا ولكف. سبؽ
 .المحػدد العمػؿ ذاىػ أداء مػف الشػخص( غػرض) عػف نسػاؿ ىنػا فػنحف( يػدؾ؟ رفػع مػف الغرض ما)

 رفػػع مػف إليػػو( ييػدؼ) كػاف مػػاذا نسػألو لػػف بالتأكيػد لكننػا يػػده، رفػع فػػى دافعػة عػف أيضػػا نسػألو وقػد
 فمػا. مػا شػئ قػذؼ يػود كػاف أنػو عمػى يػدؿ مظيػره يكػف لػـ إذا ا،غريًبػ يبػدو قد السؤاؿ ىذا ألف يده،
 السؤاؿ؟ غرابة سبب والذى( ىدؼ) مفيوـ فى المختمؼ األمر ىو

 بموقعػػػػو تقتػػػػرف التػػػػى الطفيفػػػػة الفػػػػروؽ بعػػػػض دائمػػػػا معػػػػو يحمػػػػؿ Aim اليػػػػدؼ ـمفيػػػػو  إف
( غػػػرض) وتحديػػػد النتبػػػاه بتركيػػػز شػػػئ كػػػؿ قبػػػؿ يػػػوحى فيػػػو والقػػػذؼ، الرمايػػػة سػػػياؽ فػػػى الطبيعػػػى

Objective ( مرمػػى) نحػػو موجيػػة كانػػت لػػو كمػػا الفػػرد رغبػػات توجيػػو ويػػتـ. بدقػػة معػػيفTarget 
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 إليو؟ تيدؼ الذى ما: فالسؤاؿ ولذلؾ. أصابتو نحوه لمتصويب لجيدوا النتباه تركيز مف ولبد بعيد،
 .تحديده يمكف ما( مرمى) عمى التركيز إلى باإلضافة عممو؟ تحاوؿ الذى ما: السؤاؿ يشبو

 فػػى مػػا صػػعوبة بوجػػود أيضػػا يػػوحى الشػػخص بػػو يقػػوـ الػػذى aiming التصػػويب فعػػؿ إف
 لػيس التسػاؤؿ موضػع النشػاط أو الفعػؿ بػأف وحىيػ إنػو. فييػا النجػاح لعػدـ احتماليػة ووجود الميمة،

 الفػرد يكػوف عندما يسأؿ إليو؟ تيدؼ الذى ما السؤاؿ إف. إليو الوصوؿ يبغوف الذى الشئ فى امبنيً 
 يحػدد الفػرد لجعػؿ محاولػة التسػاؤؿ ىذا إف. لمسائؿ اواضحً  ليس بعيد، ما شئ أجؿ مف بعمؿ اقائمً 
 الشػػخص عمػػى المسػػئولية وضػػع ىػػو وكأنمػػا تناولػػو،م فػػى لػػيس بشػػئ يتعمػػؽ الػػذى نشػػاطو أو فعمػػو
 يركػػز وأف دقػػة، أكثػػر بصػػورة إليػػو يصػػؿ أو يفعمػػو أف يريػػد مػػا يحػػدد لكػػى الفاعػػؿ أو بالنشػػاط القػػائـ
 (.ٙ٘ٔ: ٕٗٓٓ قنديؿ، أمانى) لذلؾ اطبقً  جيوده

 إثػارة خػالؿ مػف تػتـ محػددة اجتماعية وظيفة إلى( اليدؼ) بمفيوـ الخاصة السمات وتشير
 :فى يوحى Aim فاليدؼ األنشطة، أو األعماؿ أىداؼ حوؿ ؤلتالتسا
 . التحقيؽ سيؿ وليس اليد، متناوؿ فى ليس بمقصد األوؿ المقاـ -
 . ما بغرض ارتباطو ناحية مف بوضوح بناؤه يتـ لـ المقصود النشاط أو العمؿ بأف يوحى: اثانيً  -

 لحػثيـ محاولػة ذلػؾ يكػوف مػا؟ ؿبعمػ قيػاميـ عند إليو ييدفوف الذى ما الناس نسأؿ وعندما
 متنػػاوؿ فػػى لػػيس أو تمامػػا، واضػػحا يكػػوف ل قػػد مػػا ىػػدؼ إطػػار فػػى النشػػاط أو العمػػؿ تحديػػد عمػػى
 وعنػدما ؟(الدقػة وجػو عمػى تفعمػو أف تحػاوؿ الػذى مػا: )نسػأؿ فكأننػا السػؤاؿ ىػذا نسأؿ إذ وأننا اليد،
نمػا يفعمػو، لمػا تفسػيرا تطمػب أنػؾ األسػاس فػى يعنػى ل ذلػؾ فػإف إليػو، ييػدؼ عمػا شخصػا تسأؿ  وا 
 .لتفسير طمبا كونو مف أكثر نصح أو نقد بمثابة – عادة – ذلؾ يكوف

 التػػػى المسػػػألة لتوضػػػيح كافيػػػة( اليػػػدؼ) بمفيػػػوـ يتعمػػػؽ فيمػػػا بيتػػػرز يثيرىػػػا التػػػى النقػػػاط إف
 تػتمخص النقاط وىذه التربية أىداؼ عف الحديث Naturalness( طبيعة) حوؿ أصال ليا يتعرض

 :فى
 األفػػػراد نجعػػؿ أف الميػػـ مػػػف أف فيػػو نعتقػػد الػػذى السػػػياؽ فػػى األىػػداؼ عػػػف لمسػػؤاؿ نميػػؿ إننػػا -ٔ

 .دقة أكثر بصورة عممو يحاولوف ما يحددوف
 .اليد متناوؿ فى ول التحقيؽ سيؿ ليس ما غرض نحو وتوجييو الجيد بتركيز األىداؼ توحى -ٕ
 . التقصير أو يؽالتحق عف العجز أو الفشؿ باحتمالت األىداؼ توحى -ٖ
 اإلجابػػػة إف التعمػػػيـ؟ حالػػػة فػػػى لمنظػػػر لفتػػػة بصػػػورة العكػػػس إلػػػى ذلػػػؾ كػػػؿ يتحػػػوؿ لمػػػاذا: لكػػػف   

 مػػف كثيػػر فيػػو ويشػػارؾ كبيػػر، حػػد إلػػى ومتشػػعب شػػاؽ نشػػاط التعمػػيـ ألف: ىػػى ذلػػؾ عمػػى السػػريعة
 لمطالبػػةا فػػإف لػػذلؾ. عممػػو يحػػاولوف الػػذى مػػا تمامػػا يتضػػح أف دوف ،شػػديدة بجديػػة الجػػاديف النػػاس

 وتركيػػػز،  أولويػػػاتيـ وترتيػػػب ،يفعمونػػػو لمػػػا مسػػػح إلجػػػراء لممعممػػػيف صػػػحى مطمػػػب لمتعمػػػيـ بأىػػػداؼ
 الفشػؿ احتمػالت المعمميف ذىف عف تغيب ل كذلؾ. المتصمة غير األمور واستبعاد عمييا انتباىيـ



058 

 

 نتػػائج إلػػى الوصػػوؿ الصػػعب مػػف يصػػبح بحيػػث كاممػػة نتػػائج إلػػى الوصػػوؿ عػػدـ أو التقصػػير، أو
 .مناسًبا حديثا األىداؼ عف الحديث يكوف ىنا ومف التعميـ، فى ممموسة

 فػػى ممكنػػا اسػػتخدامو يجعػػؿ الػػذى السػػبب إلػػى( بيتػػرز)يشػػير aim لمصػػطمح تحميمػػو وفػػى
 بجديػة بأنشػطة عمييػا القػائموف فييػا ينشػغؿ التػى المجػالت مف التربية أف رأى حيث التربية، سياؽ
 ىنػػاؾ يكػػوف وحيػػث. يحققػػوه أف يحػػاولوف الػػذى مػػا أذىػػانيـ فػػى اتمامػػ واضػػحا يكػػوف أف دوف كبيػػرة،
 كطريقػػة مناسػػب التربيػػة أىػػداؼ عػػف السػػؤاؿ إف. حقيقيػػة إنجػػازات تحقيػػؽ فػػى كبيػػرة صػػعوبة أيضػػا
 أجػؿ مػف السػؤاؿ ولػيس. عميػو انتبػاىيـ ومركػزيف ينجز أف يستحؽ ما بشأف واضحيف األفراد لجعؿ
 يمكف لممدرس واألىداؼ. ذلؾ عمى التربويوف يفيمو قد لذىوا النشاط، عف الخارجة الغايات تحديد
 فػػػى ىدفػػػو إف يقػػػوؿ أف يسػػػتطيع فالمػػػدرس مػػػنخفض، مسػػػتوى ذات أو عػػػاؿ مسػػػتوى ذات تكػػػوف أف

 يػدرب أف ىػو ىدفػو إف يقوؿ ربما أو اإلسبانية، بعض يتحدثوف تالميذه يجعؿ أف ىو القادـ الدرس
 فػػى لػػو مسػػاعدة أداة ىػػو ىدفػػو صػػياغة فػػإف إليػػو، دؼييػػ إنػػو يقػػوؿ مػػا كػػاف وأيػػا. قمػػيالً  شخصػػياتيـ

 دقػة أكثػر مواصػفات يحػدد يجعمػو إنػو ليا، وفقا يعمؿ معينة سمة بتحديد تماسكا أكثر نشاطو جعؿ
 (.ٜ٘ٔ: قنديؿ أمانى) بو يقوـ لما

 لػػػدى نػػػرى كمػػػا التحميميػػػة، الكتابػػػات بعػػػض فػػػى األىػػػداؼ إلػػػى أخػػػرى نظػػػر زاويػػػة وىنػػػاؾ
 الفصػؿ أمػؿ عمى منيا، كالً  محمالً  التربية، ىداؼأ مفيوـ عف صياغات ربعأ قدـ الذى ،(سكوفيمد)

 .بينيا
 إرشػػادى تعبيػػر العبػػارة فيػػذه ،The Aim of Education التربيػػة مػػف اليػػدؼ -أولً 
 مثػؿ الشػرطية، مف شئ اإلفادة ىذه فى ويوجد التعبير، فى شدة عمى تحتوى كما ا،أيضً  ودوجماتى

 مػػف نػػوع فيػػذا".  مػػا شػػئ عمػػؿ فػػى الشػػخص يػػنجح ألف فقػػط واحػػدة قػػةطري ىنػػاؾ"  جممػػة تفيػػده مػػا
. فييا مبالغ بصورة ومحددة موجية التربية تصبح أف إلى تؤدى أنيا إذ خطر، اليدؼ عف اإلفادات
 األخير التحميؿ فى معناىا إذ. Indoctrination العقيدى التمقيف مف قريبة درجة إلى تصؿ اوأحيانً 
 .غير ل واحد ىدؼ ىسو  لمتربية يوجد ل أنو

 فػى المصػطمح فييا ويستخدـ ،The Aimes of Education التربية مف األىداؼ -اثانيً 
 فييػا لػيس وىػى. األولػى العبػارة مف دوجماتية أقؿ ولكنيا إرشادية، عبارة اأيضً  وىى الجمع، صيغة
 بػػدلً  عػاـ، بقبػػوؿ تحظػى متعػػددة أىػداؼ وجػود إلػػى تشػير أو تتضػػمف إنيػا .قيػػد أو تحديػد أو قصػر
 عػادة النػاس) يكػوف فإنػو ،(...وىػو لمتربيػة واحػد ىػدؼ ىناؾ) القوؿ مف فبدلً  فقط، واحد ىدؼ مف

 (...ىي التربية أىداؼ مف اعددً  ىناؾ أف عمى يتفقوف
 ول إرشػػادية، ليسػػت العبػػارة ىػػذه إف. Aims of Education التربيػػة مػػف أىػػداؼ -اثالثًػػ
 التربيػػػة أىػػداؼ" بػػالقوؿ التعبيػػػر فػػى الطريقػػة ىػػػذه وتػػوحى. يػػؼالتعر  أداة إلسػػػقاط وذلػػؾ دوجماتيػػة،

 غيػر أو ،Inclusve الشػامؿ التعبيػر اإلرشػادى غيػر التعبيػرات مػف النػوع ىذا عمى ويطمؽ". تشمؿ
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 اطبقًػػػ -يقػػػاؿ كػػػأف الحصػػػر، تتضػػػمف اإلرشػػػادية التعبيػػػرات فػػػى التعريػػػؼ أداة وجػػػود ألف الحصػػػرى،
 مػػا سػػتبعديُ  أف ويجػػب تحقيقػػو، إلػػى سػػعىيُ  أف ينبغػػى الػػذى ،التربيػػة ىػػدؼ ىػػو ىػػذا" األولػػى لمعبػػارة
 لتحقيقيػػا، يسػػعى أف ينبغػػى التػػى التربيػػة، أىػػداؼ ىػػى ىػػذه: "الثانيػػة لمعبػػارة اطبقًػػ – يقػػاؿ أو ،"سػػواه
ذا". سواىا ما يستبعد أف ويجب  إلػى فييػا التوسػع فػيمكف ،"التربيػة مػف أىػداؼ" : الصػياغة تتبعنػا وا 

 التعبيػػريف ىػػذيف مػػف أى يوجػػد ول لمتربيػػة، أىػػداؼ ىػػى،  د ج، ب، أ،: ىػػى التربيػػة أىػػداؼ بعػػض"
 لػػـ أخػػرى اأىػػدافً  يقتػػرح أف القػػارئ أو لممسػػتمع المسػػتحيؿ مػػف تجعػػؿ التػػى ةدااإل فػػى إجبػػار أو قيػػد
 .فييا تذكر

 اكبيػرً  ااختالفًػ تختمػؼ الصػياغة وىػذه ،Aimes in Education التربيػة فػى أىػداؼ-ارابًعػ
 ،(مػػػف)بحػػػرؼ( فػػػى) رؼحػػػ اسػػػتبدؿ وحػػػدىا الصػػػياغة ىػػػذه ففػػػى األخػػػرى، الثالػػػث الصػػػياغات عػػػف

 اسػػتخداـ فػػإف،  ذلػػؾ إلػػى باإلضػػافة. والدوجماتيػػة اإلرشػػاد صػػيغة العبػػارة عػػف امتنػػع لػػذلؾ ونتيجػػة
 أمػانى)نحػوه  موجيػة التربيػة تكػوف شػئ التربيػة، عػف خػارج شػئ األىػداؼ أف إلى أدى( فى) حرؼ
 (.ٕٙٔ: قنديؿ

 عف السؤاؿ تضمينات بعض وتوضيح ،"الغرض" مفيوـ بتحميؿ تحميميوف فالسفة قاـ كذلؾ
 إلػػى يشػػير لكػػى يسػػتخدـ أف يمكػػف عنػػدىـ ؟"س غػػرض مػػا" فالسػػؤاؿ شػػئ، مػػف Purpose الغػػرض
 مػػف س غػػرض مػػا: "يسػػأؿ فعنػػدما مػػا، اشخًصػػ( س) يكػػوف عنػػدما المعػػانى ىػػذه أوؿ: معػػاف عػػدة
 أمػػوالً  يػػربح أف أراد أنػػو ،مػػثالً  تكػػوف، المتوقعػػة ةاإلجابػػ فػػإف المثػػاؿ، سػػبيؿ عمػػى"  وظيفتػػو؟ تغييػػر
 أخػػػرى، أنشػػطة لممارسػػة فػػراغ وقػػت يجػػد أف أو لػػػو، مالءمػػة أكثػػر وظيفػػة فػػى يعمػػؿ أف أو أكثػػر،
. التسػاؤؿ موضػع( س) نيػات أو لػدوافع تحديػد صػورة فػى تكػوف المتوقعػة اإلجابػة فإف آخر، بمعنى

 مختمفػيف نػوعيف يتطمػب أف يمكػف سػؤاؿ وىػو ؟(اإلنسػاف غػرض مػا: )مثؿ سؤاؿ فى آخر وتضميف
 أف أو ا،حًيػ يبقػى أف مثػؿ عديػدة، أغػراض لديػو اإلنسػاف أف القػوؿ ىػو نوع أوضح إف. اإلجابة مف
 .حد لقائمتيا يوجد ل إجابات وىى سعيدا، يصبح وأف المعرفة، إلى يسعى وأف ومأوى، اطعامً  يجد

 بتعبيػػر اإلنسػػاف، خمػػؽ أجمػػو مػػف الػػذى الغػػرض عػػف يكػػوف أف يمكػػف اأيًضػػ السػػؤاؿ ولكػػف
 مػػف الغػػرض عػػف لمسػػؤاؿ آخػػر معنػػى وىنػػاؾ" أجمػػو؟ مػػف اإلنسػػاف وجػػد الػػذى الغػػرض مػػا: " آخػػر

"  اآللػػة؟ ىػػذه مػػف الغػػرض مػػا" السػػؤاؿ مثػػؿ وىػػو حػػى، غيػػر اشػػيئً ( س) يكػػوف عنػػدما يتضػػح الشػػئ،
 تؤدييا، أف أجؿ مف اآللة صممت التى الميمة نوع عف الحديث صورة فى تكوف المتوقعة واإلجابة

 الوظيفػة عػف الحالػة ىػذه فػى الغػرض عػف السػؤاؿ يكػوف ثػـ ومػف حسػابية، عمميػات تػؤدى أنيا مثؿ
 ألنيػػا الحرفػػى، بػػالمعنى غػػرض ليػػا لػػيس اآللػػة إف. اآللػػة ىػػذه بيػػا لتقػػوـ صػػممت أو بيػػا تقػػوـ التػػى
 صػػمـم أغػػراض عػػف ىػػو ىنػػا والسػػؤاؿ. اأغراًضػػ أو اغرًضػػ لتػػؤدى صػػممت ولكنيػػا حػػى، غيػػر شػػئ
 . اآللة ىذه
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 ألنو خاطئ، سؤاؿ ىو( اإلنساف؟ مف الغرض ما) الفمسفى السؤاؿ أف نرجح يجعمنا ىذا إف
 التحميميػيف عند واإلجابة ؟(غرض أجؿ مف اإلنساف خمؽ ىؿ) ىو أكبر أساسى سؤاؿ عمى يصادر

 أمػانى) نعـ ىى اإلجابة أف يؤكد دليؿ لدينا يكوف أف إلى التساؤؿ، ىذا طرح فى الحؽ لنا ليس أف
 (.ٚ٘ٔ: قنديؿ

 يتطمػػب الػػذى الوضػػوح حػػوؿ التحميميػػيف التربيػػة فالسػػفة لػػدى يتمحػػور األساسػػى الجيػػد وألف
 قد والتى اليدؼ، عف بيا يعبر التى المتشابية األلفاظ بيف لمتمييز الجيود تواصمت الدقيؽ، التمييز
 تبادليػػة، بطريقػػة سػػتخدمياي اآلخػػر الػػبعض تجعػػؿ أو الػػبعض، عنػػد اوغموًضػػ البًسػػ اسػػتخداميا يثيػػر

 وأغػػراض ،aims أىػػداؼ لفظػػى بػػيف التمييػػز ليػػذا مثػػاؿ. المعنػػى نفػػس تحمػػؿ اجميًعػػ أنيػػا باعتبػػار
Objectives: 
 عػػػف تحػػػدث مرغوبػػػة حاضػػرة حػػػالت لوصػػػؼ يسػػػتخدماف أنيمػػا فػػػى المفظػػػاف يتشػػابو -أولً 

 :تكوف قد الحالت وىذه مقصود، إنسانى فعؿ طريؽ
 أو مفقػود، خػاتـ عمػى العثػور أو حربػى، موقػع احػتالؿ مثػؿ بالفعػؿ، تػـ قػد حػدث بمعنى إنجاز، - أ

 .ما مشكمة حؿ أو بسباؽ الفوز
 .مرتفعة بدنية لياقة فى البقاء أو سيارة، صيانة مثؿ مستمر، حدث بمعنى ولكف إنجاز، - ب
 يعبػػر أف يمكػػف والتػػى النفػػوذ، أو الصػػحة، أو القػػوة، أو السػػعادة، مثػػؿ الحيػػاة فػػى حالػػة تحقيػػؽ - ت

 نظػػر وجيػػات أو عميػػا، مػػثالً  اأيًضػػ تعتبػػر قػػد األىػػداؼ وىػػذه ب،: و أ، فػػى ممموسػػة بصػػورة عنيػػا
 .الحياة مف مرغوبة نوعية أو اإلنسانى، التمييز مف معيف نمط بشأف

 أىػداؼ عبػارة  Soltis(سػولتس) ينتقػد حيػث ،(التربيػة أىػداؼ) عبػارة عمى اعتراض وىناؾ
 أنػاس يعتقد أغراض أنيا يعنى ىذا فإف التربية، أىداؼ عف نتحدث ندماع أنو اعتبار عمى التربية،
 توجػػد األىػػداؼ إف. التربيػػة ولػػيس أىػػداؼ، لػػدييـ الػػذيف ىػػـ فػػاألفراد ا،تربوًيػػ قيمػػة ذات أنيػػا معينػػوف

 فاألىػػػداؼ وبالتػػػالى التربيػػػة، تسػػػمى ليػػػا عقػػػؿ ل اجتماعيػػػة مؤسسػػػة فػػػى ولػػػيس ،النػػػاس عقػػػوؿ فػػػى
 ىنا ومف ا،أىدافً  تعطييـ التى ىى التربية وليست ا،أىدافً  لمتربية يجعموف لذيفا وىـ األفراد، أىداؼ
 .التربية أىداؼ ل التربية، عمى القائميف أىداؼ أو ،(المربيف أىداؼ) نقوؿ أف فاألصح

 مػػف نسػتخدـ لمػا الػدقيؽ بالتحديػػد الميػتـ الفريػؽ مػف واحػد مػػف القػوؿ ىػذا يػأتى أف والغريػب
 فمػػػف الجامعػػػة، أو المدرسػػػة، أىػػػداؼ أو مصػػػر، أىػػػداؼ -مػػػثالً  – نقػػػوؿ دماعنػػػ أننػػػا ذلػػػؾ مفػػػاىيـ،
 .وتمؾ ليذه ممثميف طريؽ عف ذلؾ يكوف أف بو المسمـ

 لمتربيػة دقيػؽ تحديػد إلػى الحاجػة يبػرز التربيػة، فػى األىػداؼ حػوؿ الواسػع الجػدؿ أف ويبدو
 .نفسيا

 ىػى المالمػح ىػذه فمثػؿ، ( يػةالترب) لمفيػوـ الرئيسػية المالمػح تحديد ىو احقً  ينقصنا ما إف
 التربيػػة بػػأف القػػوؿ صػػحة عػػدـ عمػػى التأكيػػد ىنػػا الرئيسػػى واألمػػر. المفيػػوـ أىميػػة عػػف تكشػػؼ التػػى
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 التربيػػػػػػة؟ عمميػػػػػػة ىػػػػػػى مػػػػػػا إذف ،(التحسػػػػػػيف)و( لنصػػػػػػالح) مماثػػػػػػؿ نشػػػػػػاط فيػػػػػػى نشػػػػػػاطا، ليسػػػػػػت
Educating؟  

 دَّ ُبػػ ل معػػايير يضػػع نػػولك معػػيف، نشػػاط لتحديػػد امفيوًمػػ ليسػػت ،(اإلصػػالح) مثػػؿ ،(التربيػػة)
 لتعمػيـ وسػيمة تعتبػر التػى األنشػطة مػف لػو حصػر ل عػدد فيناؾ األنشطة، مجموعة ليا تخضع أف

 كما تماما ،األفراد لتعميـ وسيمة تعتبر التى األنشطة مف لو حصر ل عدد يوجد كما،  تماما األفراد
 فإذا األفراد، ىؤلء سموكيات وتحسيف إصالح عمى تعمؿ التى األنشطة مف لو حصر ل عدد يوجد
 .العامة المعايير لتمؾ جميعا تخضع أنيا نعنى فإننا ،(تربية) اسـ األنشطة ىذه عمى أطمقنا

 فػػى تتمثػػؿ التػػى ىػى األولػػى،: رئيسػػيتيف مجمػػوعتيف إلػى المتضػػمنة المعػػايير تقسػػيـ ويمكػف
 التػى بالعمميات تختص التى ىى :الثانية والمجموعة. متعمـ إنساف صورة فى لمتربية( الجيد النتاج)

 يعسػػر الثانيػػة المجموعػػة فػػإف الحػػاؿ وبطبيعػػة(. متعممػػيف) -طريقيػػا عػػف – تػػدريجيا النػػاس، يصػػبح
 كافيػػة وسػػائؿ بأنيػػا القػػوؿ بمجػػرد تحديػػدىا يمكػػف ل ولكػػف األولػػى، المجموعػػة تحديػػد قبػػؿ تحديػػدىا
 إنسػػانا تكػػوف التػػى المتصػػمة الميػػاـ مػػف سمسػمة مجموعيػػا فػػى فيػػى المأمولػػة، الغايػػات إلػػى لموصػوؿ
 .اجيدً  امتعممً 

 النيايػػة فػػى تػؤدى التػػى العمميػػات مػف مجموعػػة عمػػى تعتمػد – اإلصػػالح مثػػؿ – التربيػة إف
 تمكػػف أف شػػأنيا مػػف عمميػػات مجموعػة إلػػى تسػػتند إنيػػا. أفضػػؿ حالػة فػػى يصػػبح أف إلػػى بالشػخص

نػو خرى،بأ أو بصورة مرغوب الحياة فى وأسموب رأى صاحب يصبح أف مف الفرد  التنػاقض لمػف وا 
 العبػارة ىػذه إف ،(فيػو مرغوبػا شػيئا يكتسػب لػـ لكنػو ،ابنػى تعمػـ لقػد: )إنسػاف يقػوؿ أف حقػا المنطقى
 بصػورة األفضػؿ إلػى يتغيػر لػـ لكنو ابنى، صمح لقد: )قائؿ فييا يقوؿ أف يمكف أخرى لعبارة مماثمة

( إلػػػى تيػػػدؼ) العمميػػػات مػػف مجموعػػػة بحػػػدوث يوحيػػػاف المفيػػوميف فػػػإف آخػػػر وبمعنػػػى ،(بػػأخرى أو
 .معيف معيار

 سػػماه ممػػا فريػػدتيف حػػالتيف منيمػػا يجعػػؿ( يصػػمح)و( يربػػى) مػػف كػػؿ فػػى المعيػػارى الجانػػب
( يفػػػوز) مثػػػؿ أفعػػػال يشػػػبياف فيمػػػا ،Achievement Verbs( اإلنجػػػاز أفعػػػاؿ) بػػػػ Ryle( ريػػػؿ)
 التػػػى األفعػػاؿ ىػػػذه ولكػػف فييػػػا، المتضػػمف النجػػػاح مػػف النػػػوع ىػػذا فػػػى( يػػتعمـ)و( يتػػػذكر)و( يجػػد)و

نمػػا بالنجػػاح، ينتيػػى الػػذى البحػػث أو التسػػابؽ مثػػؿ انشػػاطً  ليسػػا أنيمػػا فػػى عنيمػػا تختمػػؼ  النجػػاح وا 
 عمػى العثػور فى أو الفوز، فى المقصود النجاح عكس عمى قيمة، ذا يكوف أف لبد فييما المقصود

 أو التربيػػػػة جػػػػاؿر  يمقيػػػػو الػػػػذى( إليػػػػو؟ تيػػػػدؼ الػػػػذى مػػػػا: )سػػػػؤاؿ عمػػػػى إجابػػػػة فػػػػأى لػػػػذلؾ مػػػػا، شػػػػئ
 . اإلصالح أو التربية تحققيا التى لننجازات دقيًقا اتحديدً  يشمؿ سوؼ المصمحوف،

 التػػى األىػػداؼ تولػػد التػػى المعػػايير تمػػؾ عمييػػا، تقػػوـ معػػايير اإلصػػالح، مثػػؿ إذف، لمتربيػػة
 الػذى فمػا. كبيػرة لدرجػة محػددة غيػر المعػايير تمػؾ ولكػف تحقيقيا، أو لوضعيا التربية رجاؿ يناضؿ
 لمتربيػة بأىػداؼ فالمطالبػة ولػذلؾ فييػا؟ مرغػوب نظػر بوجيػة يػزوده أو أفضػؿ حالػة فى الفرد يجعؿ



062 

 

 يحتػػؿ مػػا ىػػو بالمسػػئولية الحسػػاس ىػػؿ: مممػػوس معيػػار بتحديػػد مطالبػػة ىػػى،  واإلصػػالح والتعمػػيـ
 ةحالػػ فػػى النقػػدى الػػوعى تنميػػة ىػػو ىػػؿ بػػاآلخريف؟ الىتمػػاـ أنػػو أـ الصػػالح؟ حالػػة فػػى األىميػػة
 الػذى المضموف لبياف طريقة ىو األىداؼ، غور سبر إف اآلخريف؟ تجاه الحساسية أنيا أـ التربية؟

 يكػوف) أف أو( Being Reformed امنصػمحً  يكػوف) أف مثؿ مفيوـ عمى يضيفو أف اإلنساف يريد
 ماىيػػة عمػػى تعتمػػد ليػػا حصػػر ل التػػى( التربيػػة أىػػداؼ) فػػإف لػػذلؾ ،(Being educated امتعمًمػػ
 يجب ما أكثر أنو مربى أى يعتقد والذى ومعنى، قيمة يحمؿ الذى الحياة بأسموب الخاصة ماتالس

 .أىمية الطالب، فى غرسو
 الػذى الشػخص ذلػؾ ىػو أنػو ىػو ،(المػتعمـ لننساف) بالنسبة عميو التأكيد ينبغى ما أوؿ إف

 دافعػو ىػو فكػا غػرض تحقيػؽ عمػى – مػثال – الطيى أو كالعموـ معيف مجاؿ فى سعيو يقتصر ل
 بغػػض السػػعى، مواصػػمة عمػػى القػػدرة يكتسػػب أف لػػو يمكػػف حيػػث إلػػى يتخطػػاه بػػؿ السػػعى، ىػػذا نحػػو
 المجػالت أو األنشطة ىذه فإف الحاؿ، وبطبيعة. ل أـ تحقؽ قد الدافع الغرض كاف إذا عما النظر
 األفػراد ةمسػاعد فػى اكثيرً  تسيـ التى فيى ذرائعية، أو وسيمية ألسباب سعى موضع تكوف أف يمكف
 عمػػػى نطمػػػؽ أف يجػػػب ل لكننػػػا دائػػػرة، التصػػػنيع عجػػػالت عمػػػى اإلبقػػػاء وعمػػػى الػػػرزؽ، كسػػػب عمػػػى

 أى غػرض، دوف األمػور ىػذه مػع التعامؿ عمى ما، حد إلى قادًرا، كاف إذا إل متعمـ أنو ما شخص
نو وحسب، لذاتيا  اتالميػذى فػى تغػرس أف إلػى سػعت إذا الجيػدة، المػدارس يميػز حقػا طيػب لجيػد وا 
 خارجيػػة أسػػباب ىنػػاؾ تعػػود ول الضػػغوط، تػػزوؿ عنػػدما األمػػور، مػػع التعامػػؿ اسػػتمرار فػػى الرغبػػة
 .بيا اإلنشغاؿ إلى تدفعيـ

 حػؽ ىػو مػا نحػو لمسػعى إمػا الداخميػة، وعناصػرىا القيمػة ذات باألنشػطة اإللتػزاـ معيار إف
 كػػاؼ غيػػر ؿيظػػ لكنػػو ضػػرورى، أمػػر مالئمػػة، صػػورة فػػى مػػا شػػئ لعمػػؿ السػػعى أو ذاتػػو، حػػد فػػى

 الفػرد كػوف ألف والفيػـ، بالمعرفػة يتعمػؽ رمػأ ىػو ىنػا إليػو بحاجػة يكوف فما متعمما، الشخص لجعؿ
 المعرفػػة مػػف كمػػا المػػتعمـ الفػػرد يمتمػػؾ أف دَّ ُبػػ فػػال. عاليػػة ميػػارات مجػػرد مػػف أكثػػر يتطمػػب متعممػػا،
 وىػػذا المفككػػة، الحقػػائؽ مػػف مجموعػػة مجػػرد مػف أكثػػر األمػػر ليصػػبح المفػػاىيمى، النظػػاـ مػػف ونوعػا
 .الحقائؽ تنظيـ لمبادئ الفيـ بعض يتطمب

 يحصػػػػمو لمػػػػا بالنسػػػػبة ؟(لمػػػػاذا) يعػػػػرؼ أف إلػػػػى ماسػػػػة بحاجػػػػة يكػػػػوف المػػػػتعمـ الشػػػػخص إف
 ذلػػؾ عمػػى ويتػػدربوا ،ورياضػػيا عسػػكريا تعميمػػا أبنػػاءىـ يعممػػوا أف السػػبرطيوف اسػػتطاع لقػػد. ويعرفػػو
 التربيػة، ىػذه إلػى تقػدير نظػرة ننظػر ل لكننػا لخطػأ،ا ىػو ومػا الصػواب ىػو مػا ويعرفػوا ا،شػاقً  اتدريبً 
 .تربيتيـ عمييا قامت التى المبادئ بجممة البصر افتقدوا المتعمميف ألف

 عاليػة درجػة وعمػى امتخصًصػ اعمًمػ حصػؿ قػد يكػوف شػخص إلػى بشؾ نظرنا ربما إننا بؿ
 تخصصػػػػػو بعالقػػػػػة وعػػػػػى غيػػػػػر وعمػػػػػى الضػػػػػيؽ، بالتخصػػػػػص امحػػػػػدودً  يظػػػػػؿ عنػػػػػدما العمػػػػػؽ مػػػػػف

 .التخصص ىذا عمييا يقوـ التى األساسية الفتراضات جممة عف غافالً  أخرى، بتخصصات
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 ككػػػؿ لننسػػػاف تكػػػوف إنمػػػا التربيػػػة بػػػأف التربويػػػة العمػػػوـ فػػػى المتخصصػػػوف ينػػػادى وعنػػػدما
 التخصػػػص، فػػػى( التقوقػػػع) تنبػػػذ( التربيػػػة) أف ذلػػػؾ مفاىيميػػػة، حقيقػػػة يعمنػػػوف بػػػذلؾ فػػػإنيـ متكامػػػؿ،
ننػػػا األنشػػػطة، ممارسػػػة فػػػى( الوسػػػيمى) ىبالمػػػذ يحبػػػذ ل وكػػػذلؾ ( فػػػى مػػػدرَّب) تعبيػػػرى نسػػػتخدـ وا 

 ل ولكننػػا النفعػػى، أو المينػػى أو التخصصػػى العمػػؿ مجػػالت عػػف نتحػػدث عنػػدما ،(ألجػػؿ مػػدرَّب)و
 ل ىػذا إف. خاصػة بصػفة شػئ أى( ألجػؿ) أو( فػى مػتعمـ) أنو شخص عف ونقوؿ ذلؾ عمى نقيس
 المقصػود لكػف مػا، شػئ فػى مدربا يكوف أف المتعمـ الفرد عمى ليس أف األحواؿ مف حاؿ بأى يعنى
 يكػػوف ل قػػد المػػدّرب المػػؤرخ أو العػػالـ أو فالفنػػاف ،(وحسػػب) امػػدربً  يكػػوف أف إمكانيػػة اسػػتبعاد ىػػو

 أى إلػى أمػا المجػالت، تمػؾ فػى محػدد لكنػو عميػؽ، بفيػـ يتمتػع قػد ألنػو متعمما، شخصا بالضرورة
 والرياضػػػػيات، والتػػػػاريخ، العمػػػػـ مثػػػػؿ) المختمفػػػػة الػػػػوعى أشػػػػكاؿ كػػػػؿ فػػػػى الفػػػػرد ينمػػػػو أف يمكػػػػف حػػػػد

 ليػذا الرئيسػية فالوظيفػة تحديػده، يصػعب فأمر ا،متعممً  يصبح حتى( والجماليات والديف، واألخالؽ،
 .إيجابية مطالب اقتراح وليس التخصص فى التقوقع نبذ ىى المعيار

 اإلجابػة يمكنػو بحيػث ثاؿ،الم سبيؿ عمى التاريخ، عف الكثير يعرؼ أف ما لشخص ويمكف
 إطالقػا يػؤثر ل قػد ذلػؾ ولكػف الدراسػة، حجػرة وفػى المتحانػات، فػى األسػئمة عمػى صحيحة بصورة
دراؾ،  بو تحيط التى المعمارية الطرز إلى بيا ينظر التى الطريقة عمى  المؤثرة التاريخية العوامؿ وا 
 الموقػػػع فػػػى يػػػراه ومػػػا الصػػػناعية ورةالثػػػ عػػػف تعممػػػو مػػػا بػػػيف اإطالقًػػػ يصػػػؿ ل وقػػػد اختالفاتيػػػا، عمػػى

 الطػػػػػػػػػالع حسػػػػػػػػػف أو ،(مطمػػػػػػػػػع) بأنػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػخص ىػػػػػػػػػذا نصػػػػػػػػػؼ وربمػػػػػػػػػا. المختمفػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػناعية
Knowledgeable، الفػػػرد نظػػػرة تتحػػوؿ أف تتضػػػمف( التربيػػػة) ألف ؛(مػػتعمـ) بأنػػػو نصػػػفو ل لكننػػا 

 .يعرفو حسبما ورؤيتو
 اأمػرً  نعتبػره قػد، ( الحيػاة)و (التربيػة) بػيف تنػاقض مف البعض يتصوره قد ما فإف ىذا وعمى

 اإلنسػاف حيػاة وأسػموب طريقػة أف ذلػؾ قيمػة، لمحيػاة يجعػؿ الػذى الطريػؽ ىػى التربية ألف ا؛مضحكً 
 ىػػذا، ضػوء فػػى اإلنسػاف ألف ليػػا، نيايػة ل المعنػػى، بيػذا التربيػػة وعمميػة. وفيمػػو وعيػو عمػػى تعتمػد
نمػػا معينػػة، محطػػة عنػػد الحيػػاة طريػػؽ فػػى يتوقػػؼ أف ينبغػػى ل امتعمًمػػ يكػػوف لكػػى  المسػػير عميػػو وا 
 .النياية إلى الحياة ويودع أنفاسو تسكت أف إلى الدائـ

 ترتيػب عمميػة فػى يجػدى ل أمػر ،العموميػة مػف كبيػرة درجػة عمػى أىداؼ وضع فإف وىكذا
 التربيػة فػى األىػداؼ عػف التحدث وظيفة فإ حيث ؛التعميـ إطار أو اإلصالح، إطار فى األولويات

 .أولويات مف يضعونو بما الخاصة التعميـ رجاؿ أفكار توضيح تكوف ما عادة
 رجػاؿ بيػا يقػوـ أف يمكػف التػى اإلجػراءات مػف مجمػوعتيف إلى تشير أف يجب األىداؼ إف

 التعمػيـ رجػاؿ ينظػر بػأف امطمًبػ يمثػؿ( الفػرد قػدرات تنميػة) مثػؿ فيػدؼ المثػاؿ، سػبيؿ وعمى التعميـ،
 يتكيػؼ أف ينبغػى بػؿ ثابػت، نمطى نحو عمى التعميـ يقوـ وأل ، الفردية الفروؽ إلى العتبار بعيف
 .والستعداد القدرة فى الفروؽ مع بدقة
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 : توضيح إلى يرمى األىداؼ عف بيترز حديث فإف ىذا عمى وبناء
 اإلجػػػراءات مػػػف معينػػػة أشػػػكاؿ تتضػػػمنيا التػػػى المبػػػادئ مػػػف مجموعػػػة إلػػػى األىػػػداؼ ترشػػػد أف – أ

 (.الفردية الفروؽ)و، ( الفردى الختيار)و ،(ليةبالستقال) تتصؿ التعميمية،
 خػالؿ مػف يوضػحو أف حػاوؿ الػذى( لمتربيػة) بيتػرز تصػور أسػاس عمػى يقػوـ المبػدأ ىذا ومثؿ -ب

 إطػػػار المجتمػػػع قػػػيـ تشػػػكؿ أف دَّ ُبػػػ فػػػال الحػػػاؿ وبطبيعػػػة ،(امتعمًمػػػ) اإلنسػػػاف يكػػػوف أف معنػػػى بيػػػاف
 .الختيار ومبدأ الفردية، الفروؽ: العتبار بعيف األخذ وكذلؾ التعميمى، المحتوى

 :يمى فيما إيجازىا فيمكف التربية، ألىداؼ بيترز لتحميؿ العامة التضمينات أما
 أنػػو عمػػى التربيػػة ىػػدؼ فيػػـ مالءمػػة عػػدـ ُيظيػػر أف لبػػد( تربيػػة)و( ىػػدؼ) مػػف كػػؿ تحميػػؿ إف -ٔ

 .حدوثيا فى تتسبب أو ،إلييا التربية تؤدى التربية عف خارجة غاية
ف لمتربيػة، عميػو التفػاؽ يمكػف واحػد ىدؼ وجود توقع عبث التحميؿ ظيري -ٕ  لبػد الػذى التعػدد وا 
 :التربية مفيوـ فى سمتيف إلى يرجع إليو التجاه مف
 والتوسػع األفقػى التوسع يجعؿ التعميـ فى التحصيؿ جانب يمثؿ الذى( المتعمـ الفرد) مفيوـ إف – أ

 .بينيما الجمع بيصع ىدفاف والمعرفة العمـ فى الرأسى
 الحرية أىمية: مثؿ التربوية اإلجراءات فى المتضمنة بالمبادئ ترتبط أف لألىداؼ كذلؾ يمكف -ب

 مػػػف إل فيميػػػا يمكػػػف ل فإنػػػو التربيػػػة، أىػػػداؼ تمػػػؾ كانػػػت إذا أنػػػو قيػػػؿ وقػػػد .لمفػػػرد الػػػذاتى واإلبػػػداع
 ىامػػة نقطػػة وىػػذه. بيػػا مسػػمـ أمػػور ا،متعمًمػػ الفػػرد كػػوف وراء تكمػػف التػػى العامػػة المعػػايير أف منطمػؽ

 عمػػى يؤكػػدوف الػػذيف الطفػػؿ حػػوؿ المتمركػػزة التربيػػة بنظريػػة المػػؤمنيف التربيػػة رجػػاؿ رأى دحػػض فػػى
 .بالمحتوى تعنى ل التى اإلجراءات

 

  :نقد
 ونسػػوؽ مالحظػػاتيـ تمػػؾ آراءه بيتػػرز فييػػا عػػرض التػػى النػػدوة حاضػػرى بعػػض سػػجؿ وقػػد

 مػف أنػو( وودز) رأى فمػف ،John Woods( وودز جػوف) ىاأبػدا التى المالحظات ذلؾ عمى مثالً 
 موجػػودة المحممػة الكممػػة كانػت إذا مػػا نقػرر أف لغػوى تحميػػؿ أى نجػاح مػػدى تقيػيـ عنػػد لمغايػة الميػـ

 مػػف يفيمػػو أف يمكػػف الػػذى المعتػػاد باسػػتخداميا موجػػودة كانػػت إذا ومػػا عمييػػا، المتعػػارؼ بمعانييػػا
 أنػػو عمػػى يقػػدـ مػػا يكػػوف أف احتمػػاؿ مػػف نحتػػرس أف يجػػب خاصػػة وبصػػفة. بكفػػاءة المغػػة يتحػػدث
 المفيوـ تجعؿ( مقنعة توصية) الواقع فى ىو بكفاءة، يتحدث مف يستخدمو كما ،(أ) لممفيوـ تحميؿ
 بإظيػػار فقػػط المغػػوى التحميػػؿ يخػػتص أف المفػػروض لكػػف. المعػػروؼ معنػػاه عػػف امختمفًػػ معنػػى يتخػػذ

 التحميػؿ اتجػو ما فإذا تحممو، نجعميا أف( يجب ما) ل بالفعؿ، معنى مف الكممة تحممو ما وتوضيح
 .امعياريً  عمالً  ليس المغوى التحميؿ ألف يفشؿ وىو ينجح، فمف الثانى، القصد إلى

 :حالت ثالث قدـ قد أنو فيرى( ىدؼ) لكممة بيترز لتحميؿ وودز يعود ثـ
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 يحػػػددوف النػػػاس ؿنجعػػػ أف الميػػـ أف فييػػػا نعتقػػػد سػػياقات فػػػى األىػػػداؼ عػػف لمسػػػؤاؿ نميػػػؿ أننػػا -ٔ
 .عممو يحاولوف ما دقة أكثر بصورة

 متنػػاوؿ فػػى أو المنػػاؿ سػػيؿ لػػيس غػػرض نحػػو الجيػػد وتوجيػػو النتبػػاه بتركيػػز األىػػداؼ تػػوحى -ٕ
 .اليد
 .التقصير أو الفشؿ باحتماؿ األىداؼ توحى -ٖ

 فإننػػا األىػػداؼ عػػف نسػػأؿ عنػػدما دائمػػا أننػػا صػػحيح غيػػر أنػػو وودز يػػرى( ٔ) لػػػ وبالنسػػبة
 إنمػا اليػدؼ عػف التساؤؿ فأ الحقيقة أف ذلؾ بعممو، الناس يقوـ لما دقة أكثر تحديدا نطمب تالىبال

نمػا اليدؼ، ىو ليس الحديث، فى الغرابة يولد فما ،(خصائصو) عف البحث يتضمف  أسػموب ىػو وا 
 يفعمونػػو، عمػػا دقػػة أكثػػر معمومػػات عمػػى نحصػػؿ لكػػى النػػاس نسػػأؿ لػػـ فػػإذا ىنػػا ومػػف التسػػاؤؿ طػػرح
 .لميدؼ مفيومنا منا يضيع ل فسوؼ

: قمنػا إذا المغويػة الدقػة ضػعؼ أو المعنػى فػى اتسػاؽ عدـ ىناؾ فيؿ ،(ٕ) لمنقطة وبالنسبة
 األمػػور تمػػؾ إل أىػػدافا يضػػعوف ل يجعميػػـ جيػػد حػػس النػػاس لػػدى كػػاف الماضػػى، فػػى طويمػػة لفتػػرة)

 فػرد كػؿ وضػع إذا األمػر كػوفي فماذا ،(اليد؟ متناوؿ فى تكوف التى أو ،بسيولة تحقيقيا يمكف التى
 مفيػػوـ أف نقػػوؿ أف عمينػػا الزاًمػػ يكػػوف ىػػؿ عنػػاد؟ بغيػػر تحقيقيػػا يمكػػف التػػى األمػػور ىػػذه مػػف أىدافػػو

 .تأكيد بكؿ الناس تغير لقد تغيروا؟ قد الناس أف نقوؿ أننا أـ تغير؟ قد( ىدؼ)
 بيػػا ينشػػغؿ مػػا اغالًبػػ أننػػا نجػػد والتػػى البعيػػدة، باألىػػداؼ يتعمػػؽ إنمػػا بيتػػرز يقولػػو الػػذى إف

 .اليد متناوؿ فى تكوف قريبة أخرى أىداؼ فيناؾ،  ىذه جانب إلى ولكف الطموح، بدافع بعضنا
 كانػػت إذا أنػػو عمػػى نوافقػػو أف عمينػػا يجػػب ىػػؿ(: ٖ) الحالػػة عمػػى مشػػابو اعتػػراض وىنػػاؾ

 عػػف مػػؼمخت مفيػػوـ لنػػا يكػػوف أف دَّ ُبػػ فػػال ا،عممًيػػ التحقيػػؽ مؤكػػدة إلييػػا نيػػدؼ التػػى األشػػياء معظػػـ
 يظمنػى أف الحيػاة، فػى ىدفى كؿ أف متسؽ، غير ذلؾ يكوف أف دوف أقوؿ، أف يمكف أل ؟(اليدؼ)

 لحسػػف وأننػػى الخيريػػة، القنػػاطر متنزىػػات فػػى بحريػػة والتجػػوؿ األسػػبوع، فػػى جنيػػو خمسػػمائة سػػقؼ
ذا إليػػو؟ أىػػدؼ مػػا عمػػى منػػتظـ بشػػكؿ أحصػػؿ الطػػالع،  ىػػززت قػػد أكػػوف فيػػؿ بالفعػػؿ، ذلػػؾ قمػػت وا 

 ؟(اليدؼ) عف نافكرت
 العممػػػػى التأكيػػػد مػػػع السػػػيؿ، التحقيػػػػؽ بكيفيػػػة العمػػػـ جميعػػػا لػػػػدينا أف فػػػرض عمػػػى ا،وأخيػػػرً 

 بػػػأف القػػوؿ يكػػوف فقػػد ،(ىػػدؼ) لكممػػة بيتػػرز تحميػػػؿ ضػػوء فػػى إذف، ،(كانػػت اأًيػػ) التربيػػة ألىػػداؼ
 قمنػا إذا الوضػع يكػوف كيػؼ ولكػف. المفاىيمية الناحية مف مضمؿ أو متسؽ غير قوؿ اأىدافً  لمتربية

 .لو حؿ ل تناقض التأكيد، ىذا إف ىدؼ؟ بال يكوف ىكذا التعميـ أف
 فػى بيترز نظر وجية يمخص( وودز) فإف التربية مفيوـ عف بيترز قالو بما يتعمؽ فيما أما

 :عندما فقط امتعممً  يكوف الشخص أف يرى بيترز أف فى( التربية) مفيوـ
 (.غرض دوف) ذاتو حد فى يعممو لما بالسرور يشعر -ٔ
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 .القيمة األنشطة ىذه وراء تكمف التى المبادئ يفيـ -ٕ
 .تخصصو فى يتقوقع ول عديدة، مجالت فى يشارؾ -ٖ
 .معمومات مف يعرفو حسبما حساسيتو وتتعمؽ رؤيتو تتأثر -ٗ

 :التالية المالحظات خالؿ مف التحميؿ ىذا عمى( وودز) ويعترض
 يظػؿ وأنػو، ( امتعمًمػ) باعتبػاره( متخصػص) ميـتع عمى حاصؿ شخص عف عادة نتحدث نحف – أ

 أو اإلفػالس أو الكسػؿ مثػؿ ؛بػو وتحػيط أحاطػت عػدة وظػروؼ ،(تخصصو) مف الرغـ عمى امتعممً 
 يشػعر يعػد لػـ أنػو أو قميمػة، أمػور عمػى الىتمػاـ تركيػز أو المتابعػة، عدـ مثؿ ؛أخرى اعتبارات أى

 ىػػػذا مثػػػؿ أف صػػػحيح شػػػبابو، فػػػى امناسػػػبً  اقتًػػػو  ليػػػا يجػػػد كػػػاف التػػػى باألعمػػػاؿ قيامػػػو عنػػػد بالسػػػرور
 ىذا، مثؿ عف يتحدث ل بيترز ولكف مثالية، بصورة امتعممً  يكوف ل( امتعممً ) نعتبره الذى الشخص

 كممػػة بسػػحب نطالػػب أف عمينػػا ينبغػػى بيتػػرز، لمعػايير اوطبقًػػ(. تربيػػة) كممػػة معنػػى عػػف يتحػػدث إنػو
 بيتػػرز أف معنػػاه وىػػذا متعممػػوف، أنيػػـ ،قريػػب وقػػت حتػػى،  نعتقػػد كنػػا الػػذيف النػػاس كػػؿ مػػف( مػػتعمـ)

 .عادة بكفاءة، لغتنا يتحدثوف مف( يستخدميا) التى الكممة تسقط أف يطالب كاد
 أل دَّ بُ  فال السابقة، الشروط( يحققوف) الذيف األشخاص عمى( متعمـ) كممة استخداـ قصرنا إذا -ب

 مجػػالت فػػى يعمػػؿ الػػذى رفػػىالحِ  مثػػؿ متعممػػيف اأشخاًصػػ كثيػػرة، أخػػرى فئػػات مػػف اأشخاًصػػ نعتبػػر
 ميػػارات يمتمػػؾ ل ألنػػو شػػاكمتو، عمػػى ممػػف وغيػػره اليوايػػات، مػػف متميػػزة مجموعػػة ويمػػارس ،عديػػدة

 .وضعت التى الشروط لنا يحقؽ أنو مف الرغـ عمى، ( أكاديمية)
 لمشػػخص يتػػيح لكنػػو األكاديميػػة، والقػػدرات الميػػارات عػػف الغيػػاب حيػػث البػػدائى، المجتمػػع فػػى -ج

 برضى ويمارسيا معظميا فى( يمير) الذى الشخص فإف ثـ ومف النشاط، مف متعددة مختمفة ألوانا
 ترضى النتيجة ىذه أف نظف ول،  امتعممً  اشخصً  – بيترز شروط ضوء فى – يعد فسوؼ وسرور،
 !بيترز

 

 :التعميمية الجدوى
 الجػػدوى) عػػف مػػةىا دراسػػة I. Scheffler( شػػيفمر) الشػػيير التحميمػػى التربيػػة ولفيمسػػوؼ

 تكػف لـ فإف والدىشة، لمبس امثيرً  يبدو قد الصورة بيذه واألمر(. التعميـ جدوى) لموضوع( التعميمية
 فػػػى النظريػػػة والمشػػػكمة منػػػو؟ جػػػدوى ل اتعمًمػػػ يرجػػػو الػػػذى ذا ومػػػف تكػػػوف؟ فمػػػاذا مجديػػػة الجػػػدوى
 والجػدوى،. لتحقيقيا ىالسع ثـ ومف تحديدىا، يتـ حتى ولماذا؟ تتكوف؟ مما: نقوؿ أف ىى الجدوى،
 ذا فيػػو ذاتػػو، حػػد وفػػى لذاتػػو مجػػد غيػػر شػػئ ول مجػػد، شػػئ فػػال ا،مطمقًػػ اأمػػرً  ليسػػت خاصػػة، بصػػفة
 (.R. S. Peters: 1980، 75-84) المسألة ىى وتمؾ ولماذا؟ وكيؼ؟ شئ؟ ألى: جدوى

 الجػػدوى، عمػػى الحػػالى التأكيػػد عػػف الػػدفاع إطػػار فػػى تفسػػيرات ثػػالث ىنػػا شػػيفمر لنػػا ويقػػدـ
 مبػررات بطبيعػة يتعمػؽ، ( المعرفػة بنظريػة خػاص) األساس فى ابستمولوجى أوليا التفسيرات، ىذهو 
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 والثالػػػث الفكػػػر، سػػػمة ويتنػػػاوؿ ،(الػػػنفس بعمػػػـ خػػػاص) األسػػػاس فػػػى: سػػػيكموجى: وثانييػػػا. المعرفػػػة
 .Schooling المدرسية التربية بأىداؼ ويختص أخالقى،
 عػػارؼ بػػيف اتحػػاد حالػػة ىػػى المعرفػػة فػػإف ميػػو،ع درجنػػا لمػػا افطبقًػػ: البسػػتمولوجى التفسػػير - أ

Knower، ومعروؼ Known، شكؿ ىو والتأمؿ الموضوع، مع العارؼ يتحد الفيـ، فعند 
 التأمػػؿ فػػى العاقػػؿ اإلنسػػاف يجػػد حيػػث المثاليػػة؛ التربيػػة فمسػػفة نظػػر فػػى الحػػب أشػػكاؿ مػػف

 ل شػػئ، عرفػػةم أف ذلػػؾ جسػػدية، ليسػػت التحػػاد حالػػة فػػإف الحػػاؿ وبطبيعػػة. األعمػػى كمالػػو
 الجوىريػة بنيتػو العقػؿ طريػؽ عػف نفيػـ أف أى فيمػو، تعنػى بػؿ معػو، البػدنى التقػارب تعنى
 العاديػػة األشػػياء مػػع اتحػػادا ليسػػت – المثاليػػة نظػػر فػػى – إذف فالمعرفػػة .المجػػرد شػػكمو أو

 غيػػر فيمػػا لنػػا يتػػيح التحػػاد وىػػذا المثػػالى،( جوىرىػػا) مػػع تكػػوف بػػؿ العػػالـ، فػػى الموجػػودة
 تقريبػى تجسػيد أو مبسػط، تقريػب األخيػرة تمػؾ ألف انظػرً  العاديػة، والعمميػات لألمػور مباشر

 .وحده المفكر عيف تراىا التى الخالصة لألشكاؿ
 وكػػذلؾ المباشػػر، العػػالـ مػػف اانسػػحابً  تتضػػمف( أفالطػػوف) عنػػد المعرفػػة أف نجػػد ىنػػا، ومػػف

 بالعقػػؿ مفيومػػا العػػالـ ىػػذا عػػؿتج التػػى وحػػدىا ىػػى يعػػدىا التػػى المجػػردة، الصػػورة مػػع العقػػؿ توحػػد
نما العادى، العالـ فى ااستغراقً  التعميـ يكوف ل وبالتالى. وحده  مجردة سامية لحقيقة مدخالً  يعتبر وا 
 المسػػتنير العقػػؿ ويعتبػػر ا،وجػػدليً  ارياضػػيً  ىػػذه، النظػػر وجيػػة ظػػؿ فػػى التعمػػيـ، ويعتبػػر. عنػػو بعيػػدة

 عنػدما والطبيعيػة اإلنسػانية البيئة فى العادية عممياتال مع التعامؿ عمى قدرة أكثر المجردة بالصورة
 .أخرى مرة إلييا متوجيا يعود

 افتػراض حيػث مػف مقبوؿ غير المثالى المفيوـ ىذا جعؿ التفكير فى العممى التوجو أف بيد
 تكمػف التػى( األسػمى) والحقيقػة العػالـ، فى جوىرى ىو ما فيـ عمى تتوقؼ المعرفة أف المفيوـ ىذا
 ىػػو التغيػرات، عػالـ أف عمػى العممػى التوجػو بػرىف لقػد. حولنػا مػف الطبيعػة فػى التغيػر رمظػاى وراء
 الحقػائؽ إلػى يسػعى إنمػا فإنػو المتغيػر، العػالـ ىػذا إلػى يتوجػو عنػدما والعػالـ الوحيد، الحقيقى العالـ

 .التغير وسط تستمر التى المؤقتة التجريبية
 ميمػة عػف بػو يبعد فإنما بيئية، ظواىر عف بالطال يبعد الذى التعميـ فإف الزاوية، ىذه مف

 الػػػذى التعمػػػيـ فػػػإف كأسػػطورة، مرفوضػػػة الثابػػػت الجػػوىر عػػػالـ فكػػػرة كانػػػت فػػإذا الحػػػؽ، نحػػػو السػػعى
 الحػػػػؽ نحػػػػو لمسػػػػعى المبػػػػذوؿ الجيػػػػد يصػػػػيب أف دَّ ُبػػػػ ل العػػػػالـ ىػػػػذا فػػػػى البقػػػػاء عمػػػػى العقػػػػؿ يشػػػػجع

 عناصر تكوف التى المتغيرة الظواىر فى تغراؽالس يشجع أف لمتعميـ إذف دَّ بُ  فال ثـ ومف بالحباط،
 بيػػػػا يػػػػؤدى لممعرفػػػػة، المثاليػػػػة لممبػػػػادئ التحميميػػػػة رفػػػػض فػػػػإف ىنػػػػا ومػػػػف. الطالػػػػب بيئػػػػة فػػػػى الحيػػػػاة

 .الواقع عف البعيد أو المعزوؿ لمتعميـ مماثؿ رفض إلى بالضرورة
 المثػػػؿ عػػػالـ بوجػػػود األفالطػػػونى الفتػػػراض ينكػػػر أنػػػو رغػػػـ ،التفكيػػػر فػػػى المنحنػػػى ىػػػذا إف
 حالػػة فػػى تكمػف المعرفػػة بػػأف والقائػؿ بدائيػػة، األكثػػر وربمػا ،القػػديـ بػػالفتراض يحػتفظ فيػػو األسػمى،
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 إلذابة المعرفة موضوع مع وتتحد مف، تقترب أف معناه تعرؼ ففأ والمعروؼ، العارؼ بيف التحاد
 جوىريػػة حقيقػػة فػػى اكامًنػػ نتصػػوره لممعرفػػة موضػػوع إلػػى نتجػػو أف مػػف وبػػدلً  وبينػػو، بينػػؾ المسػػافة
 الماديػػػػة بعممياتػػػػو نعيشػػػػو الػػػػذى الػػػػواقعى العػػػػالـ ىػػػػذا مػػػػف جػػػػزء وىػػػػو إليػػػػو، نتجػػػػو متعاليػػػػة، وسػػػػامية

 يستغرؽ أف إلى المتعمـ ويدفع النفصاؿ، عمى ويقضى العزلة يمغى التعميـ فإف ثـ ومف والتاريخية،
 .منيا ويقترب يعرفيا أف عميو التى البيئة فى

 اووعيً  جدة أكثر فيما تتيح( معرفية نماذج) عف البحث فى يجدّ  أف منو مطموب المفكر إف
 وتبػرز ،والترتيػب لمتحميػؿ حديثػة أسػاليب بالضرورة تتطمب المعرفية النماذج ىذه ومثؿ ،شمولً  أكثر

 لممػألوؼ، الستسػالـ ىػو المفكػر يرفضػو فمػا. لمجػدوى جديػدة أبعػادا وتقػدـ ،لمواقػع متجددة تعريفات
 طريػؽ عػف وذلػؾ بيئتػو، فػى المألوفػة المفاىيميػة األدوات عػف التخمػى ىػى يقيةالحق وظيفتو أف ذلؾ
يجػاد والبتكار، النقد  ،واقعيػة أخػرى وبيئػات بػؿ ،فحسػب بيئتػو ل،  تسػتوعب جديػدة فكريػة أدوات وا 
 .مستقبال وجودىا يحتمؿ أو

 خرافػػةال مػػف كػػالً  نػػرفض أف منػػا تتطمػػب( بسػػتمولوجيةاإل) المعرفيػػة الجػػدوى فػػإف باختصػػار،
 والمعطيػػات الظػػاىرة فػػى السػػتغراؽ تتطمػػب ول التصػػاؿ، مجػػرد ل ،النقػػد منػػا وتتطمػػب والباطنيػػة،
نما المفاىيمية، عػادة السمو، مف تمكنو التى العقؿ مرونة وا   وأف المعطيػات، فػى والتوسػع الترتيػب وا 

 ليػػذا خيػػالى بػػديؿ بإنشػػاء ل ،ببيئتيػػا تسػػمو سػػوؼ المفاىيميػػة، والمرونػػة النقػػد تغػػرس التػػى التربيػػة
نما العالـ،  .لو كامؿ منيجى فيـ إلى لموصوؿ بالسعى وا 
 مػف ينشػأ فيػو بمشػكمة، امرتبًطػ يكػوف مػا اغالًبػ الفكػر عامػة، فبصػفة: السيكموجى التفسير  - ب

 التػػى الصػػعاب عمػػى التغمػػب ىػػى وظيفتػػو فػػإف ثػػـ ومػػف والتعثػػر، والصػػراع، الشػػؾ،: خػػالؿ
 فإنػو بػو، المحيطػة بػالظروؼ بالفعػؿ مرتبطػا العمػؿ فيكػو  وعنػدما. اإلنسػانى النشاط تعرقؿ
 ومف. وتوجيو اإلنسانى السموؾ تيسر عادات فى تتجسد أف البشرية لمطاقة فرصة لنا يتيح

 مػػف البيئػػة فػػى مػػا عمػػى التغمػػب عمػػى تعمػػؿ لمتكيػػؼ أداة الفكػػر يعتبػػر التطػػورى، المنظػػور
 ىػو – اتطػورً  الفكػر أشػكاؿ أعمػى ىػو الػذى –( العممػى التسػاؤؿ) يعتبػر ىػذا عمػى. صعاب

 .الصعاب عمى لمتغمب المؤىؿ الفعؿ رد
 فػػى خمػػؿ مػػف يحػػدث لمػػا فعػػؿ رد جػػاء إذا وفعػػالً  أصػػيالً  الفكػػر يعتبػػر شػػفمر فػػإف ثػػـ ومػػف

 مشػكؿ بموقػؼ الصػمة المنبػت والفكػر والشػؾ، القمػؽ لعػذاب واستجابة والمعتقدات، العادات منظومة
 بيػذا التفكير ىذا لتشجيع يوجو الذى التعميـ فإف ،وبالتالى. امترويً  اتفكيرً  أو أصيالً  تساؤلً  يشكؿ ل

 فػى تتمثػؿ والتػى صػعاب مػف يواجيػو وما الطالب شكوؾ مف انطالقو نقطة يتخذ أف دَّ بُ  ل المعنى،
 بمشػكالت التعميـ ارتباط يكوف أف ولبد. بيئتو بيا تحفؿ التى الجتماعية والقضايا حياتو صراعات
 ليػػذه امعوقًػػ أو اميسػػرً  بوصػػفو تقييمػػو وفػػى المشػػكمة ىػػذه تجػػاه الحقيقيػػة دافعيتػػو فػػى اواضػػحً  الحيػػاة
 .الحموؿ
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 لكػػف ،(وصػفى) أنػو وىمػػو ألوؿ يبػدو قػد( برجمػػاتى) بأنػو شػفمر يعتػػرؼ الػذى المبػدأ ىػذا إف
 األنشػطة مػف ىنػاؾ إذ النشػاط، وميػاديف ألػواف كافػة يستغرؽ أف يستطيع ل فيو ذلؾ، غير الحقيقة

 أيػف يرشػدنا أف يريػد( معيارى) مبدأ إنو. مشكؿ بموقؼ بالضرورة مرتبط غير فييا التفكير وفيك ما
 فػى التأمػؿ مػف فالبػد جيػدا، فيمػا البرجمػاتى المبػدأ ىػذا فيػـ نستطيع وحتى األصيؿ؟ التفكير يكمف
 البيولوجيػػا، عػػالـ فػػى اسػػتحدثت التػػى النظريػػات نتيجػػة ظيػػر الػػذى التطػػورى التجػػاه مقػػولت بعػػض

 بالنسػػبة( التكيػػؼ) وظيفػػة عمػػى التركيػػز يػػتـ ىنػػا ومػػف وغيرىمػػا، مػػارؾ ول داروف يػػد عمػػى وخاصػػة
 ثـ ومف المتصارعة، المعادية بالقوى تمتمئ بيئة فى البقاء أجؿ مف الحى الكائف صراع فى لمتفكير
 أىميػة يبػرز أف شػأنو مػف التفكيػر، مػف النوع ىذا لتنمية سبيؿ أفضؿ أنو عمى العمـ إلى النظر فإف
 الفكػػػرى، لمنشػػػاط الرئيسػػػى النمػػػوذج ىػػػو أنػػػو أسػػػاس عمػػػى، العممػػػى البحػػػث فػػػى( المشػػػكالت حػػػؿ)

 .والثقافة التربية مياديف فى والمفضؿ
ف  معياريػة ىػى مشػكؿ موقػؼ فػى إل ينبػع ل التفكيػر بػأف القائمػة النظريػة بػأف شفمر قوؿ وا 

 .الفتراضات ىذه كانت أيا ،واقعية افتراضات عمى ترتكز ل أنيا يعنى ل مضمونيا، فى
 مشػػػكالت عػػػف لمبحػػػث يسػػػعى لكنػػػو إليػػػو، تػػػأتى حتػػػى الصػػػعاب ينتظػػػر ل الحقيقػػػى والعػػػالـ

 تظػػؿ أف يمكػػف ل العمميػػة بالنزعػػة تتمػػذىب التػػى والتربيػػة كبيػػرة، نقديػػة أىميػػة ذات جديػػدة وصػػعاب
 اكتشػاؼ عمػى دربػووت جديدة، مشكالت لو لتقدـ تسعى بؿ الطالب، لدى األولية بالمشكالت مكتفية

 لتنميػػة وكػػذلؾ أوسػػع، إدراؾ وتنميػػة لغػػرس التربيػػة تسػػعى عامػػة وبصػػورة. بمفػػرده أخػػرى مشػػكالت
 المتصػارعة، العناصػر مػع التعامػؿ وفاعميػة حسػف مػف الطالػب لتمكػيف ،المشػكالت حػؿ عمى القدرة

 الخبػػرى ؼالموقػػ تنظػػيـ إلػػى يسػػعى أف مػػف تمكينػػو وكػػذلؾ الخبػػرة، فػػى المسػػتقرة وغيػػر والمتناقضػػة
 .فيو مشكؿ ىو ما حؿ عمى والعمؿ موحد إطار فى إليو والنظر
 فكػػػرة فػػػى التعمػػػيـ جػػػدوى عػػػف ادفاًعػػػ نجػػػد أف باإلمكػػػاف يكػػػف لػػػـ فػػػإذا: األخالقػػػى التفسػػػير - ت

 يمكػف أل عمميػة، لصػعوبة اسػتجابة بوصػفو الفكػر مفيوـ فى ول وحدة، بوصفيا( المعرفة)
ذا ؟Schooling المدرسػػى التعمػػيـ ألغػػراض اتناولنػػ فػػى الػػدفاع ىػػذا وجػػود فػػى نأمػػؿ أف  وا 

 وجود فى نأمؿ أل تكامميا، الفكر لحياة وأف ا،نقديً  امنظورً  امسبقً  تفترض المعرفة أف سممنا
 ترتيبػات وضع إلى نحتاج وىؿ ؟(النظرى الفيـ) تنمية نتيجة تكتسب أف يمكف عممية قيمة

 مشػكالت لحػؿ تطبيػؽ أى عمػؿ،ال أرض إلػى النظػر سماء مف الفيـ ىذا ننزؿ حتى خاصة
 عمػػػػى يوقفنػػػػا المدرسػػػػية المؤسسػػػػة وظيفػػػػة فػػػػى النظػػػػر إمعػػػػاف أف والحػػػػؽ العمميػػػػة؟ اإلنسػػػاف
 .فييا مرغوب اجتماعية أىداؼ أجؿ مف المعرفة توظيؼ وىو أل األساسى، غرضيا
 المرجعػى اإلطػار ىػى الكبيػر لممجتمػع العمميػة المشػكالت تكػوف أف شػفمر يوجػب ىنػا ومػف

 منفصػمة تكوف قد المدرسية المقررات أف فرغـ المدرسية، األنشطة كؿ داخمو توضع لذىا األساسى
 العػاـ تطبيقيػا سػياؽ فػى المقػررات ىذه نتناوؿ أف ينبغى أنو إل مجردة، فكرية تخصصات بوصفيا
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 بنيويػة خطػة طريػؽ عػف يػتـ ل المنشػود المػنيج تكامػؿ فػإف المشػتركة، الجتماعية المشكالت عمى
 وعمػػى األكبػر، المجتمػع خدمػة فػى كػأداة المدرسػى التعمػػيـ لمحتػوى شػاممة برؤيػة بػؿ عينػة،م داخميػة
 إزاء فعػاؿ بػدور يقػوـ ل الػذى المنعػزؿ التعمػيـ أمػا الوسػيمة، قيمػة غمبنػا إذا امجػديً  التعمػيـ يكوف ىذا

 .بو يسمح أف ينبغى ول مجتمع أى يستطيعو ل ترؼ فيو المجتمع، مشكالت
 قيمتيػػا كانػػت أيػػا الجتماعيػػة، األىػػداؼ لخدمػػة كػػأداة التعمػػيـ إلػػى لنظػػرا أف المؤكػػد ومػػف

 محػددة كانػت إذا األىػداؼ ىػذه أف ذلػؾ الحػر، العقالنى المجتمع بفكرة امحدقً  اخطرً  يمثؿ أف يمكف
 الفحػػص بعمميػات القيػاـ عنػػد حسػابو مػف يسػقطيا قػػد المدرسػى لمتعمػيـ الوسػػيمى التجػاه فػإف مسػبقا،
 .الجيد المدرسى لمتعميـ أساسية ميمة ىو الذى الناقد

 العامػػة، المراجعػػة أو العػػاـ لمنقػػد ستخضػػع كانػػت إذا األىػػداؼ ىػػذه فػػإف أخػػرى ناحيػػة مػػف
 أيضا فيو تقوـ أف يمكف والذى فقط، الواسع بالمعنى اجتماعية وسائؿ المدارس نعتبر سوؼ فعندئذ
 أدوات المػدارس اعتبػرت إذا إل يحػدث ل اوىػذ ا،اسػتقالليً  اتقييمً  الجتماعية الممارسة تقييـ بتيسير
 المسػػػتقمة المثاليػػػة األفكػػػار وتخػػػدـ الموجػػػودة، الجتماعيػػػة المفػػػاىيـ عػػػف ابعيػػػدً  تقػػػؼ والنقػػػد، لمػػػرأى

 .والحقيقة بالبحث المتعمقة
 بػػػيف المدرسػػػة تجمػػػع كػػػى الفرصػػػة سػػػيتيح لممدرسػػػة المفيػػػوـ ىػػػذا يتبنػػػى الػػػذى المجتمػػػع إف
 فػإف العمميػة، الناحيػة ومػف ومثمػو، األساسػية لبنيتػو الحػر والنقػد ،تقؿالمسػ الحػر البحػث فى وظيفتيا
 لتحقيػػؽ أداة المدرسػػة سػػيعتبر كمػػا تمامػػا المدرسػػية، لمقػػيـ أداة نفسػػو يعتبػػر أف يجػػب كيػػذا مجتمعػػا
 .الخاصة أىدافو

 فكػػرة أثارتػػو الػػذى الوسػػيمى المػػذىب مػػف نتوقعػػو أف يمكػػف مػػا بالتأكيػػد ىػػو كيػػذا امفيوًمػػ إف
 مػف مختمفػة مواقػع فػى ديػوى، أف إلػى ننبػو أف الميػـ ومػف. والغايػات الوسائؿ بيف الصمة عف ديوى
 الغاية أف يرى ديوى أف العتبار فى نأخذ عندما ولكف لممدرسة، الوسيمية النظرة عمى يؤكد كتاباتو
 المدرسػة تقػوـ نقػدى وعقػؿ بفكػر امسػتنيرً ،  إصػالحو بعػد المجتمػع بؿ ىو، كما المجتمع ىى ليست

 يفػى أف يسػتطيع ل اجتماعيػة، أداة بوصػفيا لممدرسػة بسػيط تصػور أى أف واضػحا يصبح بتنميتو،
 المجتمػع أف تظػؿ فالحقيقػة مقنعػة، أخػرى تربيػة فمسػفة أى أو ديػوى، آراء ضوء فى سواء بالغرض،
 القصػػوى الغايػة يمثػؿ بأنػػو نسػمـ أف يمكػف ل معػيف زمػػف فػى تخدمػو المدرسػػة أف يقػاؿ الػذى األكبػر

 .الي
 وسيمة، التربية بجعؿ والمجتمع التربية بيف الصمة نوثؽ أف أردنا إذا أننا األمر خالصة إف

 تمػػارس أف مػػف تمكنيػػا اسػػتقاللية مػػف فييػػا يتػػوافر أف مفػػروض ىػػو مػػا إفسػػاد إلػػى يػػؤدى ذلػػؾ فػػإف
 أخػرى ناحيػة ومػف. نقديػة ل اجتماعيػة قػيـ حكػـ وطػأة تحػت بالتػالى نضػعيا وسػوؼ النقدى، دورىا

 وىػذا تبدع، وأف وتنور، تنقد، بأف اأيضً  بؿ ،(تخدـ) بأف فقط يكوف ل المدرسة مسئولية تحديد ففإ
 التقنيػػات، بجانػػب األفػػراد، ىػؤلء نكسػػب أف األىػػـ ولكػف بالتقنيػػات، األفػػراد نمػد بػػأف يتػػأتى ل العمػؿ
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 تكػػػوف أف ل األساسػػػية ميمتيػػػا وتصػػػبح واتجاىيػػػا، ىويتيػػػا لمتربيػػػة يجعػػػؿ ممػػػا النقديػػػة، بالميػػػارات
( الخدمػػػة) ىػػػى فيػػػذه والعقالنيػػػة، الحػػػر لمبحػػػث بنمػػػاذج تمػػػده أف ولكػػػف لممجتمػػػع، ومناسػػػبة مالئمػػػة
 .الحقيقية

 

 :العمميػػة
 متصػػػالً  يكػػوف مػػػا عنػػد بدايػػة نتوقػػػؼ التحميميػػة، لمتربيػػػة العممػػى التوجػػو عػػػف نكشػػؼ ولكػػى

 حيػث مػف يػتـ ممػا بأكثر( فمسؼالت) عمى التحميؿ فالسفة تشديد بنا مر أف سبؽ فمقد. العمـ بمفيوـ
 فمػا ،(ٕٛٓ ومواقػؼ، أفكػار: محمػود نجيػب زكى)( العمـ) مسألة نطرح المنطؽ وبنفس ،(الفمسفة)

 التػػى العمميػػة الحقػػائؽ حصػػيمة: أوليمػػا ا،واحػػدً  اشػػيئً  فيحسػػبوىما شػػيئيف، بػػيف النػػاس يخمػػط أف أسػػرع
 اإلنسػاف اسػتطاع بواسػطتو الػذى نيجالمػ: وثانييمػا المختمفػة، العمػوـ ميػاديف مػف الدارسػوف يحصميا

 المتعممػوف حتػى – النػاس يخمػط أف أسػرع مػا إنػو نقػوؿ حقػائؽ، مػف إليو وصؿ قد ما إلى يصؿ أف
 جعبتػػو امػتألت فػػإذا بػاآلخر، ظفػر فقػػد بأحػدىما ظفػر مػػف أف فيظنػوا األخيػريف، ىػػذيف بػيف – مػنيـ

 خزائنػػو فػػى جمػػع قػػد يكػػوف أف ضػػرورةبال فالبػػد العممػػى، المػػنيج مبػػادئ ميػػداف فػػى العمميػػة بالحقػػائؽ
 بشػئ الػدارس يخػرج أف يحػدث فقػد ذلػؾ، خػالؼ عمػى ىػى األمػر حقيقػة لكػف حقػائؽ، مػف مجموعة

 العمميػة حياتػو فػى ينتيجػو اطريقًػ العممى المنيج يصبح أف دوف ا،حفظً  حفظيا العممية الحقائؽ مف
 قػػد وكػػذلؾ – العربيػػة جامعاتنػػا فػػى( العمػػوـ) دارسػػى مػػف الغالبػػة الكثػػرة فػػى نمحظػػو مػػا ىػػو وذلػػؾ –

 ىى كما العمـ، نتائج مف بشئ ألـ قد يكوف أف دوف العممى، البحث منيج الدارس يدرس أف يحدث
 .اأيضً  العربية جامعاتنا مف الفالسفة طالب فى الحاؿ

 يمخػص ثػـ كتػاب، فػى مادتػو وضػعت بعينػو( امقػررً ) الػدارس نمقػف أف اليسػر أيسر لمف إنو
 رؤوس أو( النقػػػػاط) ذكػػػػر عمػػػػى يقتصػػػػر األسػػػػواؽ، فػػػػى يعػػػػرض كتػػػػاب فػػػػى ؿالمطػػػػو  الكتػػػػاب ذلػػػػؾ

 عمػى العظمػى الييكػؿ ذلػؾ فػى ويعيػدىا قمػب، ظيػر عػف حفظيػا الػدارس مػف ويطمػب لموضوعات،
 اخمػػوً  خمػت قػد الػػدارس ليحفظيػا( المقػرر) مػػف تسػتخمص التػى( النقػػاط) أف وواضػح. المتحػاف ورؽ
 فػى خمػت كمػا ويعمميػا، يفسػرىا الػذى بسػياقيا منيػا نقطػة كػؿ تػربط التى المنطقية، الروابط مف اتامً 

 فيخػػرج واحػػد، فكػػرى كيػػاف مجموعيػػا مػػف ليتكػػوف بأخواتيػػا، تربطيػػا التػػى الػػروابط مػػف نفسػػو الوقػػت
 ينظػر الػذى الموضػوع كػاف اأًيػ العممية، لمنظرة( منيج) عقمو فى وليس ،(نقاط) جعبتو وفى الدارس
 (.ٜٙ ،ٜٜٓٔ: محمود نجيب زكى) ليفيـ قةسيا فى ووضعو تعميمو ابتغاء إليو

 مػف الدراسػية( المقػررات) لنػا تخػرج أف فػى مػداه عمػى نختمػؼ قد حد إلى نجحنا قد كنا فإذا
 ومحػاكـ دراسػية، ومعاىػد ومستشػفيات، ىندسػية، منشػآت مػف والعمميػة الماديػة حياتنػا ببنػاء يقوموف
 فػػى بعػػد نوفػػؽ لػػـ فإننػػا الحيػػاة، شػػاكؿم مػػف ذلػػؾ ولغيػػر ولنعػػالـ، لمدولػػة، كامػػؿ وجيػػاز لمقضػػاء،
 مػا كػؿ فػى العػاـ إطارىػا فػى( العمميػة النظػرة) عمػى التػدريب ىو الذى الثانى، بالشطر أنفسنا تزويد
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 ،ٜٜٓٔ: محمػػود نجيػػب زكػػى) سػػواء حػػد عمػػى عامػػة أو خاصػػة ومشػػكالت مواقػػؼ مػػف يصػػادفنا
ٚٓ.) 

 السػمع نوافػذ لػو لنفػتح وحواسػو لطفػؿبا البػدء مػف بػد لنػا يكف لـ تعميمية، ثورة احقً  أردنا فمو
 اتػدريبً  ندربػو وأف ،(األشػياء) عػف معمومػات مػف جمعػو اسػتطاع مػا ويجمػع ويسػمع، فيػرى والبصػر،
 أو لػو تقػاؿ جممػة لكػؿ يبحػث أف عمػى موضوعو، كاف اأيً  درس كؿ وفى مناسبة، كؿ فى متواصالً 
 أف مػف الطريػؽ بدايػة منػذ نحصػنو لكػى إلييػا لتشػير الجممػة تمػؾ جػاءت التػى( األشػياء) عف يقوليا
 وسػرنا الطفولػة، مرحمػة بػو اجتزنػا مػا فػإذا فػارغ، أنػو يػدرى ل وىػو معنى أى مف الفارغ القوؿ يألؼ
 نعػػده التػػى العمميػػة، النظػػرة عمػػى التػػدريب مػػف آخػػر اشػػوطً  لػػو بػػدأنا أعمػػى، تعميميػػة مرحمػػة إلػػى معػػو

 إنسػاف كػؿ فييػا يقػع فخػاخ مػف فييػا وما المغة إلى انتباىو توجيو فى نأخذ أف ىى وتمؾ لكتسابيا،
 (.ٚٚ وجذور، بذور: محمود نجيب زكى) حذر عمى يكف لـ إذا

 بػػيف ،(العممػػى)و( األدبػػى) بػػيف عنػػدنا التعمػػيـ فػػى المنطقيػػة غيػػر التفرقػػة تمػػؾ بيػػذا ويػػرتبط
 (.لمعموـ) وأخرى( ل،داب) كمية

 القصة بكتابة امولعً  صباى فى كنت دلق: قولو العمماء مف لواحد نقرأ أو نسمع ما أكثر فما
 أرغمنػػى قػػد والػػدى أف لػػول اآلداب، بكميػػة الجامعيػػة المرحمػػة فػػى اللتحػػاؽ وأردت الشػػعر، قػػرض أو

 .العمـ فروع مف غييما أو اليندسة أو الطب دراسة عمى
 المختمفػة، الػبالد فػى مختمفػة اصػورً  منػو نػرى قػد خمػط وىػو التقسػيـ، فػى خمط العمة وأساس

 وىػو عنػدنا، يتخػذىا التػى الحادة الصورة ىذه مثؿ آخر مكاف أى فى يتخذ ل – الغالب فى – لكنو
 ،(أديػػب) اآلداب دارس بػػأف الػػوىـ مػف عنػػدنا يخمقػػو مػا البمػػداف سػػائر فػػى النػاس عنػػد يخمػػؽ ل يقينػا

 ة،العمميػ الدراسػة أصػحاب مف النظر يمفت اعددً  عندنا، والشعراء األدباء مف أف ىو ىنا، والمدىش
 طػػو محمػػود عمػػى) الشػػعر يقػػوؿ مينػػدس وذلػػؾ ،(مػػثالً  إدريػػس يوسػػؼ) القصػػة يكتػػب طبيػػب فيػػذا
: محمػػود نجيػػب زكػػى) فعػػؿتُ  لػػـ ولكنيػػا الخطػػأ، لتصػحيح كافيػػة وحػػدىا الظػػاىرة ىػػذه وكانػػت ،(مػػثالً 

ٜٔٚٛ، ٗٗ.) 
 تكػوف – ياموضػوع كػاف مػا اكائًنػ – الدراسػة فػى اتبعنػاه فػإذا النظر، فى( منياج) العمـ إف        
ما عممية، دراسة  .باسميا جديرة عندئذ الدراسة تكوف فال لو، تنكرنا وا 

 بػػػيف شػػائع األسػػؼ مػػع لكنػػػو األمػػر، ليػػاف النػػاس عامػػة بػػػيف امحصػػورً  كػػاف لػػو الخمػػط إف
 قػد الخاصػة، حياتػو فػى بوجدانػو ليا اممارسً  يكوف وأف(! كبار تعميـ مسئولى)و( عمماء)و( مثقفيف)

 بيف ا،فيمسوفً  تكوف وأف الفمسفة تدرس أف بيف ا،أديبً  تكوف وأف األدب تدرس أف فبي الفوارؽ تفوتيـ
 رأينا فقد" وىكذا. امتصوفً  تكوف وأف التصوؼ، ندرس أف بيف لو، امعتنقً  تكوف وأف الديف تدرس أف
 النػاس زاد ممػا طالبػو رءوس فػى الخمػط فأدخؿ دراستو، فى األمر عميو اختمط انفرً  ىؤلء أمثاؿ مف
 (.٘ٗ ،ٜٛٚٔ: محمود نجيب زكى) ضباب عمى الرؤية فى باباض



073 

 

( عممػػػى) ىػػو ومػػا( أدبػػى) ىػػػو مػػا إلػػى( الضػػيزى) القسػػػمة ىػػذه عمػػى مسػػتمروف النػػاس إف
 يقػػع أيػف تعػػرؼ تكػاد ل الػػذى الجغرافيػا دارس ليػـ تخػػرج اآلداب كميػة يػػروا فمػـ حػػوليـ نظػروا كػأنيـ
 ليػػـ تخػػرج يروىػػا لػػـ ىػػـ أو القتصػػاد، أو لوجيػػاالجيو  أو الطبيعػػة دارس وبػػيف بينػػو الفاصػػؿ الخػػط
 القصة كتابة عف تكوف ما أبعد ىى وحفائر وثائؽ عمى يعمالف المذيف اآلثار ودارس التاريخ دارس
 تدربػػو الػػذى الفمسػػفة دارس ليػػـ تخػػرج أو ،(اآلداب بابػػو فػػى يػػدخؿ مػػا أخػػص وىمػػا) الشػػعر وقػػرض
قامػة العقمى التحميؿ عمى دراستو  اكثيػرً  اتػدريبً  وأفكػار، مػذاىب مػف قبولػو لػو يػراد مػا ىعمػ البرىػاف وا 

 فػػى تسػػاىال منػػو أكثػػر أنفسػػيـ يػػروف إذ الطبيعيػػة، العمػػوـ فػػى المتخصصػػيف صػػدور لػػو تضػػيؽ مػػا
 بأنيػا الػبعض توىـ قد التى المغات أقساـ إف بؿ (.ٖٗ ،ٜٛٚٔ: محمود نجيب زكى) العقؿ منطؽ

 وتاريخيػا، واشػتقاقيا وصرفيا نحوىا فى المغات تدرس أقساـ ىى إنما األدباء، ليـ لتخرج أقيمت قد
 األدب درست إف وىى الدارسيف، سائر يألفو لـ حًدا العممى الجفاؼ خشونو مف فيو نجد ربما درسا
 والجيولػػػوجى عناصػػػره، الكيمػػػاوى يػػػدرس كمػػػا األدبػػػى النتػػػاج تػػػدرس فيػػػى – تفعػػػؿ أف ليػػػا ولبػػػد –

 بػو يشػعر مػا نمحػظ التػى الجتمػاع، وعمـ النفس كعمـ (أدبية) عموـ عف نقوؿ وماذا. أرضو طبقات
– اأحياًنػػ – فنػػراىـ المنػػزلتيف، بػػيف وسػػطى منزلػػو فػػى أنفسػػيـ يجػػدوف ألنيػػـ ضػػيؽ، مػػف أصػػحابيا
 األدب مػػف ليسػػت ألنيػػا ،(اآلداب) إلػػى دراسػػتيـ نسػػبت إذا – الحػػؽ وليػػـ – غضػػب مػػف يتشػػنجوف

 ل البعض وجدوا بعمميتيا، المعترؼ( العموـ) أبواب يطرقوا أف أرادوا إذا ولكنيـ، كثير، أو قميؿ فى
 .بذلؾ ليـ يعترؼ

 ىنػػاؾ بػػأف وعػػى مػػف ىنػػاؾ لكػػف العمػػـ، ومػػنيج العممػػى التوجػػو عمػػى الواضػػح التأكيػػد ىػػذاومػػع    
ف بو، العتراؼ مف دَّ بُ  ل اإلنساف فى اجانبً   بػيف الشػائع بمعنػاه العممػى المنيج مع يتسؽ ل كاف وا 

 .بالموضوعية المشيور بوجان وخاصة الناس،
 ضػػػموعو، بػػػيف كػػامف كيػػػؼ فػػى يعػػػيش وكأنػػو اإلنسػػػاف بػػػأف العتػػراؼ مػػػف دَّ ُبػػ ل أنػػػو ذلػػؾ

 ذلػػؾ مػػف أفكػػاره ينضػػح فتػػراه الخػػارجى، العػػالـ فػػى حولػػو يحػػدث لمػػا المباشػػرة الرؤيػػة عنػػو يحجػػب
 ذلػؾ ومػا واقعى،الػ العػالـ بحقػائؽ خبراتػو مػف األفكػار تمػؾ يستمد إنما أنو يظف وىو المعتـ، الكيؼ
 وقػد النشػأة، عوامػؿ إل ا،رأًيػ أبػدينا كممػا بػالرأى -خمسػة – يمػدنا الػذى ضموعو، بيف الكامف الكيؼ
 المتدفقػػػػة الحيػػػػاة عوامػػػػؿ منيػػػػا تنػػػػاؿ أف يصػػػػعب فولذيػػػػة، اقالًعػػػػ لنفسػػػػيا وأقامػػػػت داخمنػػػػا، تكدسػػػػت
 عنػد البعيػد، التفػاوت ذاىػ كػؿ النػاس، بػيف اآلراء تتفػاوت لمػاذا يتضػح ىنػا ومػف ذلؾ، بعد المتجددة
 (.ٕٓٚ: ٜٛٚٔ نجيب، زكى) مشترؾ موضوع إلى النظر

 وىػػى،  العاريػػة بعينػػو حولػػو مػػف والمواقػػؼ األشػػياء إلػػى ينظػػر قممػػا اإلنسػػاف أف كػػذلؾ وقيػػؿ
 الوافػدة األشػعة يعكػس زجػاج، مػف منشػور عينػو أمػاـ وكأنمػا ينظػر تػراه بػؿ وحيادىػا، طبيعتيا عمى
 نسػبيا فػى مختمفة قىتمالم إلى الصورة تصؿ وبيذا المستقيـ، مسارىا عف بيا وينحرؼ الخارج، مف
 .بالفعؿ وقعت كما الخارجية الحقيقة عف تكوينيا، وفى
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 عمػى األمػور أشػؽ مػف العممى الفكر يتطمبيا التى( الموضوعية) النظرة تكوف أف غرابة ول
 يأخػػذ لػػـ مػػف عمػػى اليسػػير فمػػ فمػػيس طويػػؿ، تػػدريب بعػػد إل منيػػا شػػيئا العممػػاء يكسػػب ول النػػاس،
، المنيجى بالمراف نفسو  ضػموعو، بيف الكامف كيفو مف يخرج أف أى ىواه، مف يتخمص أف الصاـر
 أشػعة يػرى أف مػف فحرمتػو ىنػاؾ نشػأتو وضعتو الذى الزجاجى المنشور عينو أماـ مف يزيح أف أو

 .حقيقتيا عمى ىى كما الضوء
 لنأخػذ النظػر،( مػنيج) فػى اانقالًبػ شػاممة عندنا التعميـ ثورة تكوف ألف فرصة تصبح ولعميا

 أف عمػػى وتكػػراره، معاودتػػو مػف يمػػؿ ول عنائػػو مػف يمػػؿ ل الػػذى القاسػى، المتصػػؿ بالتػػدريب أبناءنػا
 لرأينػػا – نفوسػػنا فػػى أقيمػػت حيػػث تركػػت لػػو – التػػى الذاتيػػة، والميػػوؿ األىػػواء أخطبػػوط مػػف يتجػػردوا
 .العممية النظرة نوع تبحث الذى بالحؽ ل بضالليا، الدنيا

 اإلنسػػػاف حيػػػاة فػػػى ألف وىواىػػػا، وجػػػدانيا نفوسػػػنا مػػػف نخمػػػع أف يعنػػػى ل بيػػػذا القػػػوؿ لكػػػف
 أف التربيػػة مػػف تتطمػػب التػػى والصػػعوبة واليػػوى، الوجػػداف عمػػى فييػػا المػػدار يكػػوف طويمػػة سػػاعات
 خػػػارج الكػػػائف لمواقػػػع رؤيػػػة مجػػػاؿ المجػػػاؿ يكػػػوف فحينمػػػا ومجػػػاؿ، مجػػػاؿ بػػػيف التفرقػػػة ىػػػى تػػػذلميا،
 يتجػػػو أف فمكػػػؿ ذلػػػؾ عػػػدا مػػػا وأمػػػا تسػػػود، أف المنزىػػػة الموضػػػوعية العمميػػػة منظػػػرةل ينبغػػػى جمودنػػػا،
 (.ٖٕٚ: ٜٛٚٔ نجيب، زكى) يشاء التى الوجية

 ضػرورة إلػى الػدعوة أف الػبعض تصػور بالدنػا، فػى الموقػؼ ىػذا عػرض فعند األسؼ، ومع
 مبػػادئ مػػف تحممػػو بمػػا ،الثقافيػػة أصػػولنا عػػف التخمػػى تعنػػى والتقنيػػة العمميػػة العصػػر ثقافػػة اسػػتيعاب
 إلػى ىندسػة، طالػب أرسػمو قػد كػاف خطػاب فػى ذلػؾ تبػدى كمػا الثقػافى، بموروثنػا والعتزاز اإليماف
 يػدعو إذ أنػو (ٜٕٔ: ٜٛٚٔ نجيب، زكى) رده فكػاف محمود، نجيب زكى الدكتور التحميمى مفكرنا
 ىػى وليسػت العصػور، تعاقػب مػع معانييػا تغيػرت قػد الثقافػة بػأف لعممو فذلؾ العصر، تساير لثقافة

 اشػرطً  كاف فما يتبدؿ، ول الزمف مع يتغير فال تميزه صفة ذا يظؿ الكيمياء، عناصر مف كالعنصر
 .ذلؾ بعد جاءت أخرى مراحؿ فى كذلؾ يعد لـ معينة، مرحمة فى لممثقؼ ضروريا

 الحضػارى، ورنػاتط عبػر المثقػؼ معنػى تطػور لمراحػؿ سػريعة بممحػات فمنقـ، ذلؾ، ولتأكيد
 أنفسػنا نكيؼ فال الجديد، العصر حضارة مف غمرة فى أنفسنا نجد أف احقً  المستنكر مف يكوف أفال
  الجديد؟( المثقؼ) عف القديـ مفيومنا فى نغير ول ليا،

 مػػػػع التعامػػػػؿ فػػػػى أسػػػػالفنا نيػػػػج يػػػػثح مػػػػف ،المجيػػػػد بماضػػػػينا نتمسػػػػؾ أف يعنػػػػى ىػػػػذا إف
 لػػػذلؾ، وكمثػػػاؿ النظيػػػر، منقطعػػػة بشػػػجاعة اآلفػػػاؽ اخترقػػػوا قػػػد فأسػػػالفنا واجيوىػػػا، التػػػى المشػػػكالت

 اشػتاؽ مػف نزىػة كانػت نعػـ، ".اآلفػاؽ اختػراؽ فػى المشػتاؽ نزىػة( "المسعودى) كتاب إلى فمننظر
 ،كػامالً  عصػره يعػيش حتػى بػالده، غيػر بػالد إلػى اآلفػاؽ يختػرؽ أف وىػى المثقفػيف، حيػاة إلى منيـ
 .كامالً  عصرنا لنحيا اخترقوا، كما فاؽاآل نخترؽ أف ىو،  آلبائنا والولء
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 الدينيػة، عقيػدتنا وىمػا أساسػييف ركنػيف منػا يضػيع أف ينبغػى ل ل،فػاؽ، الختػراؽ ىػذا لكف
 الينػد، حضػارة مػف ليعبػوا اآلفاؽ اخترقوا حيف ذرة مثقاؿ تنقص لـ أسالفنا عقيدة إف. العربية ولغتنا
 حضػػارة بتشػػرب ينػػادى بمػػف الظػػف لسػػوء اعػػىد فػػال ثػػـ ومػػف غيرىمػػا، ومػػف اليونػػاف، حضػػارة ومػػف

 ىػذا يحػدث لػـ حيػث بضػعؼ، عقيدتنا يصيب أف بالضرورة يعنى ل ذلؾ أف حيث الراىف، عصرنا
 .غيرىـ ثقافة مف عبوا عندما ألسالفنا

 ثقافػة عمػى اطػالع مػف أسػالفنا بػو قاـ ما أف وىى إلييا، النتباه مف دَّ بُ  ل نقطة ىناؾ لكف
 تػتحكـ يجعميػا قػوة عصػر تعػيش كانػت المسػمميف بػالد فػألف وىف، عقيدتيـ يصيب أف دوف الغير،
 اآلف نحف بينما توقيت، أى وفى مجاؿ، أى وفى وىناؾ، ىنا مف قدر وبأى تترؾ، وفيما تأخذ فيما

 والموازنػػػة والنتقػػاء الختيػػار حريػػة نممػػػؾ أف معػػو نسػػتطيع ل مخيػػؼ، حضػػػارى َوىػػف عيػػد نعػػيش
 .سبةالمنا التوقيتات واختيار

 كػاف فقػد الحػديث، العصػر خػالؿ الرياضػية العمػوـ فى تحقؽ الذى التطور مف الرغـ وعمى
 وجميػع ىػو ألنو العسر، أو الغرابة مف بشئ يشعر أف دوف التطور ذلؾ يساير أف العربى وسع فى

 أف ىػػو الػػذى الرياضػػى، التفكيػػر مػػنيج أساسػػية بصػػفة انتيجػػوا قػػد كمػػو العػػالـ فػػى األخػػرى القوميػػات
 السػياؽ ىػذا فػى لنػا دَّ ُبػ ول نتائجيػا، منيػا يسػتخرج ثػـ الصػواب، مأخذ تؤخذ مسممات مف العقؿ أيبد
 السػػتدلؿ مػػف الضػػرب ىػػذا عمػػى العربػػى العقػػؿ قػػدرة فػػى الممحػػوظ التفػػوؽ نػػذكر أف الحػػديث، مػػف

 مػػف الرياضػػيات، فػػى اجميًعػػ لنػػا المػػألوؼ بػػالمعنى رياضػػة البحػػث موضػػوع أكػػاف سػػواء الرياضػػى،
 موضػػوع كػػاف أـ موجػػودا، يكػػف لػػـ أف بعػػد إيجػػاده فضػػؿ لمعػػرب كػػاف،  جبػػر إلػػى وىندسػػة حسػػاب
 نجيػب، زكػى) امقػدمً  بصػحتيا مسػمـ مقػدمات مػف النتائج توليد منيج ينتيج لكنو آخر، شيئا البحث
ٜٜٔٔ :ٕٔ.) 

 كاممػة، شػبو جػدة جديػد إنػو حرج، غير فى عنو نقوؿ أف نستطيع فشئ الطبيعية العموـ أما
 العمػػػوـ فػػػى عػػػالـ يكػػػوف أف الجػػػارؼ التعمػػػيـ ىػػػذا ينفػػػى ول بيػػػة،و األور  النيضػػػة مػػػع ولػػػد قػػػد نػػػوإ إذ

 ألف الحضػارى، البنيػاف إقامػة فػى أسػيمت التػى األرض أقطػار مػف ىنػاؾ أو ىنا ظير قد الطبيعية
 دائػـ، تيػار منيػا يتكػوف حركػة بعػده نشأت ول قبمو، تنشأ لـ بفرد الخاص طابعيا يتميز ل العصور
 ضػػؿ الػػذى كالتائػػو واحػػدا عصػػفورا رأينػػا إذا حػػؿ قػػد إنػػو عنػػو نقػػوؿ ل الربيػػع، شػػأف ذلػػؾ فػػى اشػػأني
 .السبيؿ

 يقتصػر لػـ السػابقيف لػدى عميػو كانػت عمػا الحاضػر عصػرنا فػى الطبيعيػة العموـ واختالؼ
 العمػػػـ فميػػػز ،حػػػدث قػػػد ذاتػػػو العمػػػـ طبيعػػػة فػػػى اجوىرًيػػػ اتغيػػػرً  إف بػػػؿ والشػػػكؿ، المظيػػػر عمػػػى فقػػػط

 البحػث أجيػزة ألف وذلػؾ الحاضػر، قرننػا حتػى البشرية تاريخ بدأ منذ سمفو، عف المعاصر الطبيعى
 الطبيعيػػة الظػػواىر عػػف تبنييػػا التػػى القياسػػية األرقػػاـ أف ىػػذا ومعنػػى دقػػة، األيػػاـ مػػع تػػزداد العممػػى

 .دقة المعيف الجياز ازداد كمما وتتغير البحث تحت الموضوعة
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 عمى حمؿ، بما الجمؿ الغرب ألىؿ وترؾ بثمراتو، ينعـ مـف الميداف، ىذا العربى يقتحـ ولـ
 السػػواء، عمػى ولمحػرب لمسػمـ آلت مػف وكػذا كػذا يبيعػػو أف الغػرب مػف اراجًيػ ذلػؾ بعػد كفيػو يمػد أف

 يػػػدخؿ أف العربػػػى يمنػػػع الػػػذى فمػػػا يقتضػػػيو، ومػػػا لمموقػػػؼ وفقػػػا يعطيػػػو، ل أو فيعطيػػػو الغػػػرب وأمػػػا
 إف الحضػػارى؟ التقػػدـ عمميػػة فػػى نفعػػو ثبػػت قػػد ممػػا العمميػػة، وغيػػر العمميػػة ميادينػػو مقتحمػػا عصػػره
 عػف الكشػؼ يريػد مػف تفحػص بػو المحيطػة الكػوف ظػواىر يتفحص أف احضً  تحضو الدينية عقيدتو
 نجيػػػب، زكػػػى) الخػػػالء فػػػى يناظريػػػو يحممػػػؽ بيتػػػو جػػػدراف بػػػيف يجمػػػس مػػػف تفحػػػص ولػػػيس،  سػػػرىا

ٜٜٔٔ :ٔٗ.) 
 لممشػػػػاركة الدافعػػػػة الصػػػػورة عمػػػػى لنػػػػا يػػػػتـ لػػػػف الطبيعػػػػى العمػػػػـ لميػػػػاديف اقتحامنػػػػا أف عمػػػػى

 فػػى تتحقػػؽ أف بعػػد عمومػػو الغػػرب عػػف باألخػػذ عمماؤنػػا اكتفػػى إذا ،الحضػػارى البنيػػاف فػػى اإليجابيػػة
 يبدعػو، ما إبداع عف الغرب يفرغ حتى ننتظر أف ممزموف الحالة ىذه فى ألننا جياز، فى أو كتاب
ذف -الفروض أحسيف عمى – بخطوة خطوة اءهور  ادائمً  نكوف أف ذلؾ ومعنى طمبو، فى نرسؿ ثـ  وا 

 فيشػاركوف قوانينيػا واسػتخراج بحثيػا، المػراد الكػوف ظػواىر عمماؤنا يواجو أف ىو ىنا منا فالمطموب
 نبػث أف ىػى السػبيؿ ىػذا فػى نخطوىػا أف يجػب التػى األولػى والخطػوة مبدعيػو، مػع العمػـ داعإبػ فى
 منتجوىػػا أنتجيػػا التػػى العمميػػة بالمػػادة نقنػػع وأل ى،العممػػ المػػنيج روح ومعاىػػدنا جامعاتنػػا شػػباب فػػى

 مػػف غيرىػػا عػػف يقػػاؿ ،الطبيعيػػة العمػػوـ عػػف يقػػاؿ ومػػا المػػنيج؟ ىػػذا اسػػتخداميـ طريػػؽ عػػف ىنػػاؾ
 اكتسػاب ىػو األوؿ، المقػاـ فػى ينقصػنا الذى الجانب أف أى ظميا، فى نحيا التى الحضارة مقومات
 . المبدعوف العمماء بو يتوسؿ بما فنتوسؿ الدراسة سنوات خالؿ العممى المنيج

 سػػابقة، عصػور مػف غيػره عػف الحاضػر عصػرنا فػى العممػى المػنيج بيػا انفػرد التػى والميػزة
 المختمفػة، أرجائيا فى الطبيعة حركة تحكـ التى القوانيف إلى التوصؿ حد عند بو يقؼ لـ أف األمر

 عشػػر يػػرى أف التػػاريخ يعيػػد لػػـ بدرجػػة المطموبػػة، الدقػػة عمػػى تعػػيف التػػى" األجيػػزة" ابتكػػر إنػػو بػػؿ
 صػػورة مػف يتجػزأ ل جػزءا -التكنولوجيػػا -(التقنيػات) ىػذه أصػبحت حتػػى العمػـ، سػاحة فػى معشػارىا
 الفكػػر جوانػػب لكػػؿ أداة" الكممػػة"  عمػػى نفسػػيا قصػػرت قػػد الماضػػية العصػػور كانػػت فمػػئف عصػػرنا،
، مجاؿ فى( الكممة) حؿم حمت التى ىى( اآللة) فإف الثقافية، الحياة أوجو مف وغيره العممى  العمػـو
 نػػػتج الػػػذى الصػػػناعى النػػػاتج ىػػػى كانػػػت أـ العممػػػى، البحػػػث أجيػػػزة مػػػف جيػػػازا اآللػػػة أكانػػػت سػػػواء

 عػف الخػتالؼ كػؿ مختمفػا( العمػـ) مجاؿ أصبح المميز وبيذا العممية، حياتيـ فى الناس ليستخدمو
 الخاصػة، الداخميػة اإلنسػاف حيػاةب المعنػى المجػاؿ ىػو الػذى الثقافية الحياة نسيج فى اآلخر المجاؿ

 أىميتػو، تتسػاوى مجػاؿ وىػو البػاطنى، الشػعورى التيػار مكونػات وسػائر وغريػزة وعاطفػة، عقيدة مف
 ل طبيعتػػو، بحكػػـ لكنػػو عمييػػا، يترتػػب ومػػا العضػػمية العمػػوـ جانػػب مػػف لننسػػاف أىػػـ كػػاف ربمػػا بػػؿ

 (.ٚٔ: ٜٜٔٔ نجيب، زكى) الوحيدة وسيمتو" الكممة" عمى معتمدا يظؿ، وسوؼ يزاؿ،
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 بػػيف العالقػػة (ٚ: ٕٗٓٓ السػػتار، عبػػد ىػػانى) تنػػاوؿ العممػػى الفمسػػفى التحميػػؿ وبمبضػػع    
 عمػػرو بػػأف نقػوؿ فحػػيف والػػتعمـ، التعمػيـ عمػػى وتحديػػد توضػيح أضػػواء يمقػػى ممػا ،والعتقػػاد المعرفػة
 يتضػمف الػذى مػراأل ،(أ)يػتعمـ زيػد جعػؿ يحاوؿ عمرو أف يعنى ذلؾ فإف، ( أ) الموضوع ازيدً  ُيعمـ
 فػػإف تعميمػػو، فػػى ناجحػػا عمػػرو كػػاف فػػإذا وعميػػو –( أ) فػػى يعتقػػد –( أ) ويتقبػػؿ يقبػػؿ سػػوؼ زيػػدا أف
 بإمكػاف ألػيس: ولكػف(. أ) فػى يعتقػد أصػبح -زيػد أى – وأنػو ،(أ)بالفعػؿ تعمػـ قػد ازيػدً  أف يعنػى ىذا
 مػا فػرد بإمكػاف فإنػو لػؾ،ذ مػف أكثػر آخػر؟ إنسػاف إيػاه ُيعممػو أف دوف مػا اموضػوعً  يتعمـ أف ما فرد
 بعػض فػى التمقػيف أو ،مػثالً  كالدعايػة التعمػيـ، غيػر أخرى آلية بواسطة اأمرً ( يعتقد) ويتقبؿ يقبؿ أف

 المػػدارس بعػػض تتبنػػى أل والمدرسػػة؟ التعمػػيـ بػػيف الرتبػػاط ىػػذا لمػػاذا: ذلػػؾ إلػػى إضػػافة. األحػػواؿ
 محػػددات"  ىػػو األنشػطة تمػػؾ كػؿ عػػف يـالتعمػ يميػػز مػػا إف والتمقػيف؟ كالترىيػػب تربويػة غيػػر أسػاليب
 (.الناقد العقالنى الحوار) اتحديدً  بو والمقصود ،"السموؾ وضوابط

 حػػيف المفػاىيمى، الشػػتباؾ لفػؾ اأساًسػػ( العتقػاد)و( المعرفػة) بػػيف التمييػز يصػػبح ثػـ ومػف
 المعرفػػة مػػف كػالً  أف ىػػو النتبػاه يمفػػت مػػا فػأوؿ كػػذا، يعتقػد( ازيػػدً ) وأف كػػذا، يعػرؼ( ازيػػدً ) أف نقػوؿ

 ،(زيػد) سػموؾ يراقػب أف منػا أى بمقػدور لػيس إذ ،(زيد) وأداء أفعاؿ مف عمييما يستدؿ ل والعتقاد
 حالػػة إلػػى نشػػير فإننػػا كػػذا، يعتقػػد( ازيػػدً ) إف نقػػوؿ حػػيف ولكػػف يعتقػػد، إنػػو أو يعػػرؼ، إنػػو يقػػوؿ ثػػـ

 أما. الفكرة لقبوؿ اذىنيً  ادً استعدا يتطمب الذى األمر ما، فكرة وتتممكو( زيد)عمى تسيطر سيكموجية،
نمػا فحسػب، سػيكموجية حالة إلى نشير ل فإننا كذا، يعرؼ( ازيدً ) إف نقوؿ حيف  وجػود إلػى نشػير وا 

 وىػو المعرفػة، ىػذه تػدعـ( الخػارجى العػالـ فػى) الػذات إطػار خػارج ومناسػبة كافية وأساليب مبررات
 (.العالـ حالة)ػ ب إليو يشار ما

 ىػػذا فػػإف مسػػطحة، األرض أف يعتقػػد( ازيػػدً ) إف نقػػوؿ حػػيف إننػػاف الجانػػب، ىػػذا ولتوضػػيح
 فػى ،(العقميػة حالتػو ىػى تمػؾ) اتماًمػ إليػو مطمػئف ذىنيا وأنو العتقاد، ىذا يقبؿ اسيكموجيً  أنو يعنى
 ما ألفاظيا فى نضع جممة ىناؾ ويكوف ما، ألمر ذىنى تصور ىناؾ يكوف -إذف – العتقاد حالة
 مسػتقؿ ىػو الػذى الخػارجى العػالـ عمػى اشػرطً  ذلػؾ يفرض أف دوف نى،الذى التصور ذلؾ عف يعبر
 إذا عمػػا نتسػػاءؿ أف المنطقػػى مػػف يصػػبح وبالتػػالى، .العتقػػاد لصػػاحب الذىنيػػة الحالػػة عػػف تمامػػا
 التصػور كػاف ،العتقػاد يؤيػد مػا الخػارجى العػالـ فػى ىنػاؾ كػاف فػإذا ل؟ أـ مسػطحة األرض كانت
ف صحيحا، الذىنى  ىػانى) اخاطًئػ العتقػاد كاف ذلؾ، يدعـ ما الخارجى العالـ فى لؾىنا يكف لـ وا 
 (. ٛ: ٕٗٓٓ الستار، عبد

 تكمػف( العتقػاد)و( المعرفػة) لمفيػومى عممى فمسفى تحميؿ مف تقدـ لما التربوية القيمة إف
 عمػى نقػؼ سػوؼ فإننػا ،(الػتعمـ)و( التعمػيـ) مفيػومى مػف بكػؿ عالقتيمػا فػى نتناوليمػا حيف أننا فى
 وأف ُيعمػـ أف يمكػف فػالمتعمـ التنويعػات، كافػة مػع السػتخداـ يقبالف والتعمـ التعميـ أف مفادىا قةحقي
 ويمكػف يسػبح، كيػؼ يػتعمـ وأف ُيعمػـ أف يمكف كما الحديثة، مصر مؤسس ىو عمى محمد أف يتعمـ
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 يػػتعمـ أفو  ُيعمػػـ أف يمكػػف فإنػػو وأخيػػرا. والجػػزر المػػد ظػػاىرة تحػػدث لمػػاذا يػػتعمـ وأف ُيعمػػـ أف كػػذلؾ
 واألخيػرة األولػى العبػارتيف مػع إل ينطبػؽ ل( العتقػاد) أف إلػى ىنػا اإلشػارة وتجػدر. التطػور نظرية
 ىػانى)( التطػور نظريػة فػى يعتقػد زيػد – الحديثػة مصػر مؤسػس ىػو عمى محمد أف يعتقد زيد) فقط
 (.ٓٔ: ٕٗٓٓ الستار، عبد

 ل أننػػا عمػػى التأكيػػد ىػػو ،(ٔٔ ص) ىػػانى الػػدكتور عرضػػو الػػذى التحميػػؿ ىػػذا جػػوىر إف
 مػدى كاف إذا أنو مف اانطالقً  ،(التعميـ) مفيوـ مع تعاممنا فى وندخمو( العتقاد) نشمؿ أف نستطيع
 يتسػاوياف والػتعمـ التعمػيـ مفيػومى فػإف العتقػاد، مفيػوـ اسػتخداـ مػف أوسػع المعرفة مفيوـ استخداـ

 شػئ بكػؿ معنيػوف التربيػة فػى بأننػا قائػؿ ؿيقػو  ولربمػا. المعرفػة مع – تقدير أقؿ عمى – مداىما فى
 أو مػػػدى أف -منػػػو ُيفيػػػـ أف ينبغػػػى ول – يعنػػػى ل كيػػػذا قػػػول أف إل بالمعرفػػػة، عالقػػػة أو صػػػمة لػػػو

 يؤكػػدىا التػػى الحقيقػػة فػػإف ا،تماًمػػ ذلػػؾ مػػف النقػػيض عمػػى بػػؿ المعرفػػة، مػػع يتطػػابؽ التربيػػة نطػػاؽ
 نطػاؽ أو مػدى فى اعاتسا أكثر والتعمـ التعميـ ىمفيوم أف إلى تشير التربية فالسفة مف التحميميوف
 يتعػذر التى الحالت فى استخداميما يمكف والتعمـ التعميـ مفيومى إف بؿ المعرفة، مف استخداميما

 .المعرفة استخداـ فييا
 الخصػػائص، مػػف مجموعػػة فييػػا تتػػوافر التػػى ىػػى بالعمميػػة الوصػػؼ تسػػتحؽ التػػى والمعرفػػة

 (:ٖٕٔ: ٜٜٓٔ العراقى، سياـ) مثؿ
 مف الشخص يتحرر أف: ىما مظيراف لو المعيار وىذا: اوموضوعيً  اذاتيً  لالختبار القابمية  -ٔ

 التػػى الدعػػاءات تكػػوف وأف المعرفػػة، عػػف بحثػػو أثنػػاء فػػى والتحيػػزات السػػابقة األفكػػار كػػؿ
 .الميداف نفس فى اآلخري قبؿ مف والختبار لالمتحاف تخضع ألف قابمة إلييا يصؿ

 متكػػررة اختبػػارات إلػػى تسػػتند أف يجػػب العمميػػة العبػػارات أف يعنػػى مػػا وىػػو: الوثػػوؽ معيػػار -ٕ
 .النتيجة نفس تقريبا كميا تعطى

 فػػى المسػػتخدمة والمفػػاىيـ المصػػطمحات تكػػوف أف يتطمػػب وىػػذا والمفػػاىيـ، التعريفػػات دقػػة -ٖ
 -الدافعيػػة – الػػذكاء: مثػػؿ مفػػاىيـ التربيػػة، فػػى ذلػػؾ أمثمػػة ومػػف بدقػػة، ومحػػددة ُمَعّرفػػة العمػػـ
 .إلخ. النظاـ -التعمـ

 القػػػوانيف مختمػػؼ بػػيف تنػػاقض يوجػػد أل ضػػرورة يعنػػػى مػػا وىػػو: المنطقػػى والبنػػاء التػػرابط  -ٗ
 .البحث موضوع فى والحقائؽ والفروض

 تتصػؿ التػى المتاحػة المعرفػة كػؿ تضػـ أف يجػب العمميػة األنشػطة كػؿ أف ويعنػى: الشموؿ -٘
 بآخر ادائمً  اواعيً  يكوف أف العالـ مف رينتظ اأيضً  المعيار وىذا الدراسة، موضوع بالمشكمة
 .بو المتصمة والمياديف بحثو ميداف فى واألدوات والطرؽ والكتشافات العممية التطورات
 مػػف العمميػػة الدراسػػة طريػػؽ عػػف إليػػو يصػػؿ مػػا عمػػى قاصػػرة التحميمػػى لػػدى الحقيقػػة وتظػػؿ

 العممػى لالختبػار قابمػة تكوف أف يجب األخيرة نفسيا وىذه اليومية، الحياة خبرات مف وأيضا نتائج،
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 أف يمكػػف ولكػػف مطمقػػة، غيػػر الحقػػائؽ ىػػذه أف إلػػى النتبػػاه مػػع لكػػف. حقيقػػة بأنيػػا نصػػفيا أف قبػػؿ
 التػػى العميمػػة والدقػػة النقػػاء درجػػة عمػػى الحتمػػاؿ درجػػة وتتوقػػؼ(. محتممػػة) حقػػائؽ بأنيػػا توصػػؼ
 مػف بػدلً  مؤكػد، غيػر أو مؤكػد حمصػطم اسػتخداـ التحميمػى يفضػؿ ولػذلؾ العممية، الدراسات حققتيا

 .الواقعية العموـ نتائج ليصؼ( مطمؽ غير)و( مطمؽ)
 

 : القيمية التربية
 الوثيػػؽ لتصػػالو وذلػػؾ التربيػػة، عػػالـ فػػى تػػداولً  المجػػالت أكثػػر مػػف( القػػيـ) مجػػاؿ يعتبػػر

 يرومعػػاي موجيػػات ىػػى( قػػيـ) عمػػى بنػػاء ذاؾ أو السػػموؾ ىػػذا يسػػمؾ فاإلنسػػاف اإلنسػػانى، بالسػػموؾ
 نسػميو مػا ىػو المػتعمـ لػدى القػيـ وتنمية غرس نحو الموجو والعمؿ. ذاؾ أو ىذا يختار أف لو تحدد

 التربيػػػػة: الثػػػػانى، و الجماليػػػػة التربيػػػػة: األوؿ :مجػػػػاليف ىنػػػػا تضػػػػـ مػػػػا عػػػػادة وىػػػػى القيميػػػػة، بالتربيػػػػة
 .األخالقية

 القيـ؟ قضية مف التحميؿ فالسفة موقؼ ىو فما
 خرافػػػة: محمػػػود نجيػػػب زكػػػى) وىمػػػا عممػػػيف، لمغػػػة أف يـقػػػول الموقػػػؼ، ىػػػذا يوضػػػح ممػػػا
 أنيػا المغويػة العبػارة عػف ونقػوؿ. أخػرى جية مف والتصوير جية، مف التعبير (:ٕٔٔ الميتافيزيقا،

 يسػتحيؿ ممػا نفسػو، داخػؿ القائػؿ بػو يشػعر مػا إخػراج إلػى منصػرفة أنيا نقوؿ أف نريد حيف تعبيرية
 عػف نقػوؿ ثػـ ،مػثالً  بالمػذة أو بػاأللـ كشعوره بو، خاص اتىذ شعور ألنو فيو، يراجعو أف سواه عمى

 ذات عػػف خارجػػا شػػيئا تصػػؼ أف بيػػا أريػػدَ  قػػد بأنيػػا القػػوؿ نريػػد حػػيف تصػػويرية أنيػػا المغويػػة العبػػارة
 كػاف إف ليػرى الموصػوؼ الشػئ عمػى الوصػؼ مطابقػة فػى القائػؿ ىػذا يراجػع أف شػاء ولمف القائؿ،
 .اكاذبً  أو اصادقً  اوصفً 

 ل تعبيريػػة، جممػػة ىػػى – الجماليػػة وكػػذلؾ – األخالقيػػة العبػػارة أف يػػروف التحميػػؿ وفالسػػفة
 يقػػؼ أف يسػػتحيؿ وعندئػػذ بػػو، خػػاص ذاتػػى شػػعور مػػف القائػػؿ نفػػس فػػى عمػػا اتعبيػػرً  كونيػػا عػػف تزيػػد

 وكيػػؼ يقػػوؿ، فيمػػا مراجعتػػو إلػػى سػػبيؿ ل ألنػػو يقػػوؿ، لمػػا المكػػذب أو المصػػدؽ موقػػؼ منػػو السػػامع
 أو – مػثالً  – بالصػراخ أشػبو بشػئ نطػؽ إنمػا شػيئا، بينيمػا المشػترؾ العػالـ عف يقؿ لـ وىو يراجعو
 (.ٗٔٔ الميتافيزيقا، خرافة: محمود نجيب زكى) الضحؾ بقيقية

 وتفسػػيره أمػػر وصػػؼ عمػػى اخػػتالؼ إمػػا فيػػو: نػػوعيف أحػػد يكػػوف النػػاس بػػيف الخػػتالؼ إف
 اخػتالؼ) اسػـ التحميميػوف عميو يطمؽ ما ىو وىذا الخارجى، الواقع مطابقة بيما يراد اوتفسيرً  اوصفً 
مػػا ،(الػػرأى  زكػػى) التفػػاؽ إلػػى سػػبيؿ ثمػػة يكػػوف ل وعندئػػذ واألىػػواء الميػػوؿ فػػى ااختالفًػػ يكػػوف أف وا 
 (.ٙٔٔ الميتافيزيقا، خرافة: محمود نجيب
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 عنيػا يقػوؿ أحػدىما أف أى النػاس، لسائر بالنسبة( س) قيمة فى شخصاف اختمؼ لو فماذا
 عكػػس الثػػانى يقػػرر حػػيف عمػػى النػػاس، عنػػد الجمػػاؿ معػػايير تقبمػػو ممػػا أو األخػػالؽ، تقبمػػو ممػػا أنيػػا
 ؟(ٚٔٔ الميتافيزيقا، خرافة) اليوى فى اختالفا أـ الرأى فى ااختالفً  ىذا أيكوف ذلؾ؟

 جػًدا أقػرب اخػتالؼ ىػو. وميػوليـ النػاس أىػواء عػف الػرأى فػى بينيما اختالؼ إنو: الجواب
 كانػت إف وأىػوائيـ النػاس ميػوؿ عػف الحقيقة ألف ذلؾ اآلراء، فى تبايف مف العمماء بيف يقع ما إلى
 .صواب عمى كاف الرجميف أى يقرر الذى ىو وبالتالى ترفضيا، أو( س) تقبؿ

 ىػو نفسػو ذات عػف فيػو منيمػا كػؿ يعبػر ااختالفًػ( س) قيمػة عمػى الػرجالف اختمػؼ إذا لكف
 حرافػػة: محمػػود نجيػػب زكػػى) اليػوى فػػى افًػاختال يكػػوف ىنػػا فيػا اآلخػػر، ورفضػػيا واحػد قبميػػا بحيػث

 (.ٛٔٔ الميتافيزيقا،
 عمػى تػدؿ التى الكممات عامة بصفة أو جمالية، قيـ أو خمقية قيـ عمى تدؿ التى والكممات

 كممػػػات ىػػػى بعينػػػو، خػػػارجى كػػػائف إلػػػى تشػػػير ل لكنيػػػا معػػػيف، نػػػوع مػػػف( انفعػػػالً ) المػػػتكمـ فػػػى أف
 بالخضػػرة مكسػػوة مرتفعػػة منطقػػة إزاء رجػػؿ وقػػؼ فػػإذا فمسػػفة،ال دائػػرة مػػف التحميميػػة الفمسػػفة تخرجيػػا
 ل كممػػات، مػػف مػػدارىا يػػدور ومػػا ىنػػا( جميػػؿ) كممػػة فػػإف جميػػؿ، ىػػذا: فقػػاؿ مػػاء جػػداوؿ وتتخمميػػا
 فػى فمػيس قائميػا، يحسػيا نفسػية حالة إلى تشير بؿ الخارجية، األشياء عالـ فى قائـ شئ إلى تشير

نمػا وعناصػر، مكونػات إلػى تشػريحيا يمكػف ومػاء نباتات إل( الخضراء المروج)  ىػو فييػا الجمػاؿ وا 
ذف رائييا، نفس  تنػاقض ثمػة يكػوف ل بحيػث معيف، فرد عند ذاتية حالة عمى دالة( جميؿ) فكممة وا 
 خمػو) أنػو اآلخػر، يقوؿ بينما ،(جميؿ) أنو أحدىما ويقوؿ الواحد،( المرج) أماـ يقفاف شخصيف بيف
 واحػدة حالػة عمػى ينصػباف ل الحكمػيف ألف ىػذا، فػى تنػاقض ل أنػو فالتحميميػو  يقػوؿ(. الجماؿ مف
 الحكػـ إلييػا يشػير التػى الحالػة غيػر حالػة إلػى يشػير منيمػا كؿ حكماف، ىما بؿ واحد شئ عمى أو

 (.ٛٓٔ عممية، فمسفة نحو: محمود نجيب زكى) الثانى
 يمكػف صفة لتربيعا ألف مربع، إنو عنو قولنا قبيؿ مف ليس جميؿ إنو ما شئ عف قولنا إف
 يجعػؿ الػذى األدنى بالحد إل الذاتية بميولو فييا اإلنساف يتدخؿ ل موضوعية مقاييس إلى ترجمتيا
. ىػػذا مػػف شػػئ إلػػى ترجمتيػػا يمكػػف ل فصػػفة( الجمػػاؿ) وأمػػا اإلنسػػاف، بػػأحواؿ متػػأثرة القيػػاس عمميػػة
 نحػدد كػأف معينػة اييسمقػ فيػو تتحقػؽ أف الجميمػة األشػياء بعػض فػى الجمػاؿ تعريػؼ نجعػؿ قػد نعـ

 القصػيدة ألجػزاء معينػة وأوزانػا جميػؿ، إنػو عنػو نقػوؿ الػذى اإلنسػانى الحػس ألعضػاء معينػة أطوال
 مػف المتغيػرة بػاألذواؽ مرىػوف كمػو ذلػؾ فػى األمػر ولكػف وىكػذا، جميػؿ، شػعر إنيػا عنيػا نقػوؿ التى
 الجميمة األشياء مختمؼ فى المقررة المقاييس اختالؼ عف فضال بمد، إلى بمد ومف زماف إلى زماف

 (.ٕٔٔ عممية، فمسفة نحو: محمود نجيب زكى)
 يمكػػف مػػا كػػؿ أف إلػػى ذىػػب حيػػث ،(رسػػالتو) فػػى المعػػانى ىػػذه إلػػى فتجنشػػتايف أشػػار وقػػد

 ترسػػـ إخباريػػة قضػػايا ألنيػػا ،(ٖٙٔ ،ٜٛٙٔ: فتجنشػػتيف لػػدفيج) الطبيعػػى العمػػـ قضػػايا ىػػو قولػػو،
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 أمػا ،(كاذبػة فتكوف صحيح غير أـ صادقة، القضية فتكوف اصحيح الرسـ أكاف سواء) العالـ وقائع
 ىػو ومػا أحسػف ىػو مػا شػر، ىػو ومػا خيػر ىو ما قبيح، ىو وما جميؿ ىو عما تتكمـ التى القضايا
ف تقاؿ، أل يجب قضايا فكميا أسوأ،  الخػارجى الواقػع ألف لمػاذا؟ المعنػى، مف خالية كانت قيمت، وا 
 فػال ذاتػو، فػى شػر ول خيػر ىػو مػا ول قبػيح، أو جميػؿ ىػو مػا ول أسػوأ، أو أحسػف ىػو ما فيو ليس
 شػئ وكػؿ آخػر، أو نحػو عمػى وقػائع فػى ترابطػت وقد األشياء إل فتجنشتيف عند – العالـ فى يوجد
 جميمػة بأنيػا لألشػياء وصػفنا أمػا عميػو، يحدث الذى النحو عمى ويحدث ىو، كما موجود العالـ فى
 بينمػا الواقػع، فػى موجػود ىػو لمػا أو لألشػياء قيمػة نعطى أننا معناه فيذا شريرة، أو خيرة قبيحة، أو
: فتجنشػتايف لدفيج) ذاؾ أو النحػو ىذا عمى فقط موجود ىو بؿ قيمة، لو ليس الخارج فى يوجد ما

ٜٔٙٛ، ٜٔ٘.) 
ذا  فػػى التقميديػػة النظريػات شػػتى الفمسػفية المنطقيػػة رسػػالتو فػى اسػػتبعد قػد فتجنشػػتايف كػاف وا 
 والحؽ. أخالقية قضايا ثمة تكوف أف يمكف ل بأنو القوؿ عمى يوافقو اأيضً ( كارناب) فإف األخالؽ،

 ىػى بؿ الوقائع، فى بحث أى عمى تنطوى ل -كارناب ذىب فيما – التقميدية األخالقية الفمسفة أف
 إلػػى نظرنػػا أننػا ولػػو. يجػوز ل ومػػا عممػػو يصػح فيمػػا أى شػر، ىػػو ومػػا خيػر ىػػو فيمػا مزعػػوـ بحػث

 أى عػػف تعبػػر ل إنيػػا نقػػوؿ أف وسػػعنا فػػى لكػاف ،(قضػػايا) عػػف تعبػػر أنيػػا عمػػى األخالقيػػة العبػارات
 لكػاف النحػو، ىػذا عمى األخالقية العبارات إلى نظرنا لو فإننا لذلؾ اوتبعً . اتجريبيً  لمتحقؽ قابؿ شئ
 ليػذه وؿالمعقػ التفسػير كػاف ربمػا ولكف. معنى كؿ مف خالية ةيميتافيزيق عبارات إنيا نقوؿ أف عمينا

 قػد ،(جريمػة القتػؿ إف) مثػؿ فعبارة وصايا، أو أوامر أو رغبات عف تعبر إنيا يقاؿ أف ىو العبارات
 فػػى حكػػـ، عمػػى تنطػػوى قضػػية إنيػػا( مػػثال) الفالسػػفة فظػػف المغػػوى، مظيرىػػا بسػػبب كثيػػريف خػػدعت
 (.أمر) أو ،(وصية) مجرد كونيا عف تخرج ل أنيا حيف

 األحكػاـ فػى يػرى ل – المنطقيػة الوضعية فالسفة مف رهغي كمثؿ ىذا فى مثمو – وكارناب
 معنػى أى األخػالؽ لقضػايا فمػيس العواطػؼ، أو النفعالت بعض عف تعبير مجرد سوى األخالقية
ذا. العاطفية أو بالشحنات عامرة وصايا أو أوامر ىى بؿ عرفانى، أو نظرى  يػرفض كارناب كاف وا 
 التجربػػة تجػػاوز عمػػى بالضػػرورة ينطػػوى معيػػارا، القيمػػة عػػؿج أف يػػرى فألنػػو القيمػػة، بأحكػػاـ التسػػميـ
 تكػػوف أف عػػف البعػػد كػػؿ بعيػػدة والجماليػػة األخالقيػػة األحكػػاـ دامػػت ومػػا. شػػئ كػػؿ محػػؾ ىػػى التػػى

 معنػى، كػؿ مػف اتماًمػ خاليػة عبارات تكوف أف إل يمكف ل فإنيا الواقع، عمى قائمة تجريبية أحكاما
 (.ٖٜٕ: ٜٙٛٔ إبراىيـ، زكريا) المعيارية وـالعم سائر رفض كارناب فإف ىنا ومف

 ألنيػػا ضػػرورية؛ حقػػائؽ ليسػػت األخالقيػػة بالبػػديييات يسػػمى مػػا أف إلػػى رايشػػنباخ ويػػذىب
 األخالقيػػة المغويػة التعبيػرات أف غيػػر أحكػاـ، أو لقضػايا صػػفة فالحقيقػة نػوع، أى مػػف حقػائؽ ليسػت
نما أحكاـ، أو قضايا ليست  أو صػواب أنػو أسػاس عمى تصنيفو مكفي ل والتوجيو توجييات، ىى وا 
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 طبيعػػػة ليػػػا التوجيييػػػة الجمػػػؿ ألف ؛التوجيػػػو عمػػػى تنطبػػػؽ ل األخيػػػرة األوصػػػاؼ ىػػػذه فمثػػػؿ خطػػػأ،
 (.ٕ٘ٗ ،ٕٜٙٔ: ريشنباخ ىانز) القضايا أو اإلخبارية الجمؿ طبيعة عف تختمؼ منطقية

. التوجييػػات مػػف اىاًمػػ انوًعػػ تمثػػؿ غيرنػػا، أشػػخاص توجيػػو فػػى نسػػتخدميا التػػى فػػاألوامر،
 أف ىػػو عمينػػا مػػا كػػؿ إف خطػػأ؟ أـ صػػواب األمػػر ىػػذا ىػػؿ(. الكتػػاب نػػاولنى) األمػػر مػػثال ولنتأمػػؿ
 األمػر عػف بشػئ ينبئنػا ل( الكتػاب نػاولنى) فػالقوؿ المعنػى، مف خموه مدى نرى لكى بالسؤاؿ ننطؽ
 يكػػوف مػػاذا نقػػوؿ أف نسػػتطيع ولػػف منطقيػػة، قضػػية أى حاصػػؿ، تحصػػيؿ يمثػػؿ ل أنػػو كمػػا الواقػػع،
 إلػػى التقسػػيـ عميػػو ينطبػػؽ ل لغػػوى قػػوؿ فػػاألمر ا،صػػحيحً ( الكتػػاب نػػاولنى) القػػوؿ كػػاف لػػو الحػػاؿ
 .خطأ أو صواب

 .خطأ أو صواب إلى التقسيـ عميو ينطبؽ ل لغوى قوؿ األمر إف إذف؟ األمر ىو فما
 الشػخص وجعػؿ آخػر، شػخص فى التأثير بقصد نستخدمو لغوى تصريح أو قوؿ األمر إف

 مػف أف الواقعػة األمػور ومػف. يؤديو أف نريده ل شئ أداء عف يمتنع أو بو يقوـ أف نريده شئب يقوـ
 ليسػػت ىػػذه أف مػػف الػػرغـ عمػػى اليػػدؼ، ىػػذا بمػػوغ أى الكممػػات، باسػػتخداـ اليػػدؼ ىػػذا بمػػوغ الممكػػف

 الشػخص بيػد نمسػؾ أف نسػتطيع ،(الكتػاب نػاولنى) نقػوؿ أف مف فبدل لبموغو، الوحيدة الطريقة ىى
 األدب سػػػوء مػػػف يكػػػوف لػػػف ىػػػذا فػػػإف ذلػػػؾ ومػػػع. الكتػػػاب منػػػاولتى إلػػػى يػػػؤدى نحػػػو عمػػػى وجييػػػاون

 بيػذا أنفسنا نحف نقوـ أف الحالة ىذه فى لنا األسيؿ مف فإ إذ لنا، امريحً  يكوف لف إنو بؿ فحسب،
 مييػأوف أنيػـ وىػى النػاس، مػف أقراننػا بيػا يتميػز التى الصفة تمؾ مف ننتفع أف نفضؿ لذلؾ العمؿ،

 بيػا يتصػؼ التػى الطمػب فميجػة إلرادتنػا، أدوات بوصػفيا لمكممػات يسػتجيبوا أف شأنو مف نحو مىع
 نعبػر ل فػنحف ذلؾ ومع النحوى، بالمعنى حتى تقديرية، عبارة ليس األمر أف بوضوح تظير األمر
 مثػػؿ التقديريػػة، الصػػيغة فػػى بعبػػارة انطػػؽ أف اسػػتطاعتى ففػػى الطمػػب، بميجػػة األوامػػر جميػػع عػػف
 قػػد ىػػذه إف بػػؿ طمبػػا، منيػػا المقصػػود المعنػػى يكػػوف بحيػػث؛ ( الكتػػاب نػػاولتنى لػػو امسػػرورً  وفسػػأك)

 ىػذا، فتصػريحنا اآلمػر، الطمػب ليجػة فػى صػيغت التػى الجممػة مف ىدفى لبموغ أفضؿ وسيمة تكوف
 .تقديرية عبارة ثوب فى متنكر أمر ىو

 ىػى إنمػا األوامر، شأف أنياش الخاصة، بأفعالنا المتعمقة التوجييات بأف وؿالق يمكف وىكذا
: ريشػػػنباخ ىػػػانز) كاذبػػػة ول صػػػادقة ليسػػػت الوصػػػؼ بيػػػذا وىػػػى اإلرادة، أو الرغبػػػة عػػػف تعبيػػػرات
ٜٕٔٙ، ٕٗٙ.) 

 األحكػػاـ بػػأف بػػالقوؿ التحميمػػى الػػنيج يسػػاير حػػيف ،(آيػػر) الشػػيير التحميػػؿ فيمسػػوؼ أف بيػػد
 عبارات ليا التجاىات، أو المواقؼ بعض عف إقناعية تعبيرات وأنيا وصفية، ل انفعالية األخالقية
 ل ىػػذا قولػػو فػػإف كاذبػػة، أو صػػادقة تعػػد أف يمكػػف ل بالتػػالى وانيػػا الوقػػائع، بعػػض تصػػؼ تقريريػػة
 ل أنو أو خطأ، أو صواب ثمة ليس أنو أو شر، أو خير ثمة ليس أنو األحواؿ مف حاؿ بأى يعنى
 وأحكامػػو معػػاييره يفصػػؿ أف يريػػد آيػػر فأ ىنالػػؾ مػػا وكػػؿ اإلنسػػاف، يفعمػػو لمػػا اإلطػػالؽ عمػػى أىميػػة
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 األخالقيػػة لمعبػػارات أف لنػػا يبػػيف لكػػى األخالقيػػة، لألحكػػاـ الفمسػػفى تحميمػػو عػػف الخاصػػة األخالقيػػة
 أف يظػف وقػد الواقػع، عمػى القائمػة الوصػفية العبارات شتى عف تماما يفصميا الذى الخاص طابعيا

( آيػػر) ولكػف األخػالؽ، فػى النػػاس ثقػة يزعػزع فأ األخالقيػة لألحكػاـ الفمسػػفى التحميػؿ ىػذا شػأف مػف
 التحميػؿ بيػذا يسػمموف الػذيف أولئػؾ أف عمػى أظيرتػو قػد الخاصػة مالحظاتػو أف بقولػو ذلؾ عمى يرد
 ممف غيرىـ سموؾ عف امختمفً  اسموكً  الخاصة حياتيـ فى يسمكوف ل األخالقية لألحكاـ( الوضعى)

 (.ٖٕٖ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا) التحميؿ ىذا يرفضوف
 األخالقيػة الفمسػفة لدراسػة يكػوف أف فػى يشؾ إنو فيقوؿ ذلؾ مف أبعد حد إلى آير ويمضى

 ىذه صحة مف التحقؽ إلى سبيؿ مف وليس. الناس سموؾ عمى ممحوظ تأثير أى – عامة بصفة –
 إلػى( أخالقيػة – ميتػا) نظػر بوجيػة اإليمػاف مػف النػاس مػف كبير عدد بتحويؿ إل كذبيا أو القضية
 عمػػى يطػػرأ قػػد الػػذى التغيػػر عمػػى التعػػرؼ أجػػؿ مػػف( أخالقيػػة – ميتػػا) أخػػرى نظػػر بوجيػػة افاإليمػػ

 مػف يخمػص وليػذا النتيجػة، ىػذه مثػؿ إلػى الوصػوؿ إمكػاف فػى يشػؾ وآير. التحوؿ ىذا بعد سموكيـ
 الدراسػػػػة ىػػػػذه لمثػػػػؿ الجتماعيػػػػة النتػػػػائج تكػػػػف ميمػػػػا بأنػػػػو القػػػػوؿ إلػػػػى األخالقيػػػػة لألحكػػػػاـ دراسػػػػتو

ف حتػى ،(الحقيقػة) تخػدـ عنيػا دافع التى النظرية أف المؤكد مف فإف األخالقية،  تنطػوى ل كانػت وا 
 (.ٕٖٗ ،ٜٙٛٔ: إبراىيـ زكريا)( منفعة) أية عمى

 بػػؿ ،فقػػط لمفػػرد الخػػارجى النشػػاط صػػورة عمػػى تنصػػب ل التحميميػػيف بعػػض عنػػد واألخالقيػػة
 مػػف يصػػاحبيا ومػػا اإلنسػػاف فػػدوافع؛  مػػا قػػرار اتخػػاذ إلػػى دفعتػػو التػػى والبواعػػث الػػدوافع إلػػى تتعػػداىا
 أو مستحسنة تكوف قد بأفكار لرتباطيا وذلؾ اإلنسانى، لمسموؾ األوؿ الموجو ىى معينة انفعالت

 يضػػػحى الػػػذى والشػػػخص مػػػا، فكػػػرة أجػػػؿ مػػػف واأللػػػـ بالعػػػذاب يرضػػػى الػػػذى فالشػػػخص مسػػػتيجنة،
 المنبثقػة الدافعيػة قػوانيف إلػى مردىا األخالقية المواقؼ ىذه كؿ لو، صديؽ سعادة أجؿ مف بسعادتو

،  مستحسػنة تحقيقيػا المػراد الفكػرة لجعػؿ تيػدؼ والتػى وتقاليػده، وعاداتو ونظمو المجتمع قوانيف مف
ننا مستيجنة، تجنبيا المراد والفكرة  تحققػو بمػا مرىونػة الدافعيػة ىػذه قيمػة تكػوف أف عمػى نوافػؽ ل وا 
 (.ٖٜ ،ٜٚٙٔ: أحمد بركات لطفى) وعقاب ثواب مف

 أى :إحساسو وفؽ تتـ الختيار عممية فإف مختمفيف، ىدفيف أماـ ما شخص يتواجد حينماو 
 تحقيػػؽ عػػف يبتعػػد اإلنسػػاف أف أثبتػػت والخبػػرة مؤلمػػة، أو سػػارة بانفعػػالت تصػػاحب الغػػايتيف ىػػاتيف
 المصػػػػاحبة األخػػػػرى الفكػػػػرة تحقيػػػػؽ مػػػػف ويقتػػػػرب المؤلمػػػػة، بالنفعػػػػالت المقترنػػػػة الغايػػػػة أو الفكػػػػرة
( الستحسػاف) دافػع ىػو آخػر عف اإلعراض أو ما فعؿ إلتياف اإلنساف يدفع الذى فالدافع ؟ربالسرو 

 العوامػؿ اخػتالؼ مثػؿ األفػراد بيف الفروؽ لختالؼ تختمؼ الدوافع ىذه أف حقيقة(. الستيجاف) أو
 وحياتػػ فػػى وأثػػرت بيػػا مػػر الػػى والخبػػرات والجتمػػاعى النفسػػى وتكوينػػو الفػػرد بيػػا مػػر التػػى التربويػػة
 عػف المنعزلػة الفرديػة والػدوافع المسػتيجنة الػدوافع ىػذه لتحويػؿ نسػعى أننػا إل السػموؾ، فػى وطريقتو
 (.Schlick، M. 1939، 41) المجتمع مف عمييا موافؽ سموكية دوافع إلى الجماعة
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ذا  لػػػػو ليحػػػػدث المتمقػػػػى إنفعػػػػاؿ إثػػػػارة ىػػػػو والجماليػػػػة الخمقيػػػػة العبػػػػارات قػػػػوؿ ىػػػػدؼ كػػػػاف وا 
 يكػوف أف فػى الواضػح أثرىػا التربيػة لعوامػؿ فػإف العبارات، فى يتضمف مما ذلؾ رغي أو استحساف،

. إليػو تشػير خػارجى حسػى معنػى ذاتيػا ليػا يكػوف أف دوف مػا انفعاؿ إثارة عمى قدرة عبارة أو لكممة
 تغيير يعنى بقيمة قيمة فتغيير القيمى، التغير عف مسئولة تكوف التربية أف اأيضً  ذلؾ عمى ويترتب
 ىنػا ومػف مطموبػة، انفعػالت لرغبػات والمسػتثيرة المػؤثرة العبػارات أو قنػاعاإل باسػتخداـ ؛برغبة رغبة
 مجسػدة نراىػا التػى الرغبػات أنيػا عمػى فيمناىػا إذا إل يفيػد ول يرشػد ل القػيـ معنػى بأف القوؿ يجئ
 عػدد يعنيػو ما الدقة وجو عمى ىو أخرى، برغبة رغبة وتغيير النفوس، فى الراقدة الناس مسالؾ فى
 ،ٜٜٙٔ: المعػز عبػد عثمػاف) القيـ عالـ فى سواىا بقيمة قيمة تغيير يريدوف عندما التحميمييف مف

ٜٔٓ.) 
 عبػػارات إيػػراد فيػػى الثانيػػة، الوسػػيمة امػػا القيمػػى، التغييػػر فػػى األولػػى الوسػػيمة ىػػى ىػػذه إذف

 عمػػى تػػؤثر حيػػثب ليػػـ وتعميميػػا يكتسػػبوىا، أف نريػػدىـ التػػى القػػيـ تتضػػمف خمقيػػة ونصػػوص وجمػػؿ
 (.قيـ) رغبات مف تتضمنو لما والعقوؿ الستحساف وتستثير انفعالتيـ،

 معينػػة، رغبػػات فػػى يـوُنكػػرى معينػػة، رغبػػات فػػى الناشػػئة( نحبػػب) أف الوسػػيمة ىػػذه ويكمػػؿ
 التحبيػػػب، قبيحػػػة، واألخػػػرى جميمػػػة، األولػػػى تكػػػوف أو شػػػرا، والثانيػػػة عنػػػدىـ، خيػػػرا األولػػػى فتكػػػوف

 يجعمنػا عمػا تسػاؤؿ ففػى إلػخ،. عبػارات أو مواقػؼ، أو قصػص بإيراد المتعددة، بيمابأسالي والتكريو،
 التربيػة أنيػا التحميميػوف، يقػوؿ ،(اقبيًحػ أو جميالً  أو) اشرً  فيكوف اشيئً  ونكره خيرا، فيكوف شيئا نحب

 محػػيطوال ا،شػػيئً  ويكػػره اشػػيئً  يحػػب أف عمػػى التربيػػة وتنشػػئو الخبػػرة فتعممػػو اإلنسػػاف يػػأتى إذ والخبػػرة
 غيػر أو جمػاؿ أو خيػر مػف الشػئ فػى نػراه مػا لنػا يحػدداف المذاف ىما الذاتية والمصمحة الجتماعى

 والجماليػػة الخمقيػػة التربيػػة منػػاىج وواضػعى المػػربيف عمػػى كبيػػرة التربويػة المسػػئولية تكػػوف وىنػػا ذلػؾ،
 .اكسابيا المراد القيـ اختيار فى

 مسػتوى ألنػو اإليحػاء اسػتخداـ بمجػرد يتحقؽ ل الشرية مف النفور أو الخيرية فى والترغيب
 دَّ ُبػ ل كػاف ولػذلؾ الفػرد، سػموؾ تعديؿ فى وأثرىما والعقاب الثواب عف يقاؿ ىذا ومثؿ بحت، نظرى
 الخبػرة طريػؽ عػف إل يتحقػؽ ل وىػذا عمػؿ، مسػتوى إلػى نظػر مستوى مف الوسائؿ ىذه تحويؿ مف
 (.Schlick، M. 1939، 173) معيا ويتفاعموف فييا ويعيشوف التالميذ يحياىا التى

 لتالميذه اأخالقيً  اموقفً  المربى يقدـ قد: اآلتى المثاؿ إلى باإلشارة ذلؾ إيضاح زيادة ويمكف
 الثنػػػاء ىػػػذا وبتكػػػرار. ويمدحػػػو الموقػػػؼ ىػػػذا ليمجػػػد مناسػػػبة كػػػؿ وينتيػػػز الغايػػػات، أنػػػواع كأقصػػػى
 ثبػات ألف – حػيف إلػى ولكػف – شػريتو وأ الموقػؼ ىػذا خيرية تثبت قد،  لتالميذه إيحائو وباستمرار
 ويكوف ويتجاىمونو الموقؼ ىذا ينسوف ما سرعاف التالميذ فإ إذ ا،دائمً  وليس( اوقتيً ) يكوف الموقؼ
 بضػاعتو، فػى محبوبػة معينػة ميزة عف يعمف الذى البائع بموقؼ أشبو الحالة ىذه فى المربى موقؼ
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 الػػذى الشػػيخ تحتيػػا لػػيس القبػػة أف ليػػـ يتضػػح ثػػـ ،منػػو ليشػػتروا بالدعايػػة تػػأثرا النػػاس، إليػػو فيتجػػو
 .وسمطانيا أىميتيا دعايتو وتفقد عنو، فينصرفوا توىموه،

 الناجحػة، الخمقيػة لمتربيػة تربويػة وسػيمة العقػاب فػى التحميميػوف يػرى ل المنطػؽ، نفػس ومػف
 سػمبية، ولػىاأل أخػرى، ناحيػة مػف والخبػرة ناحيػة، مػف العقػاب: وسػيمتيف بػيف التفرقػة مف ىذا ويتاتى
 فػى األخالقػى الفػرد وموقػؼ. مػنيـ نابعػة والثانيػة اآلخػريف، عمػى مفروضػة األولػى إيجابية، والثانية
 يكػوف الثانيػة الحالػة فػى وموقفػو الخػارجى، واإللػزاـ القيػر نتيجة يكوف سموكو وتعديؿ األولى الحالة
قناع؛ وارتياح رضى عف  وفػى بالخوؼ، الفرد يشعر ولىاأل الحالة فى الحرة، إرادتو مف نابع ألنو وا 

 تعػديؿ سػبيؿ فػى والمعانػاة باإلجياد يحس ألنو الختيار، فى وبحقو بالطمأنينة يشعر الثانية الحالة
 بركػػات لطفػػى) الشػػعراء بيػػا تغنػػى وقػػديما فيػػو، مرغػػوب شػػئ شػػدتيا، رغػػـ المعانػػاة، فعمميػػة سػػموكو،
 (.ٕٓٔ ،ٜٚٙٔ: أحمد

ذا  حػػػػوؿ نظػػػػر ووجيػػػػات آراء التقريػػػػب وجػػػػو عمػػػػى النػػػػاس جميػػػػع لػػػػدى أف اواضػػػػحً  كػػػػاف وا 
 عمييػا يوافؽ أف يجب السموؾ مف معينة اأنواعً  أف عمى يتفقوف حيث السموؾ، فى والخطأ الصواب
 ميػؿ ىنػاؾ ذلػؾ، مػف الػرغـ عمػى أنػو إل ،وتثػبط تػداف أف يجػب لمسػموؾ أخػرى اأنواًعػ وأف وتشجع،

 (:ٜٙ ،ٕٜٚٔ: أوكونور. جى. دى) ىما نقطتيف عمى التفاؽ لعدـ
 تداف؟ أف يجب والتى عمييا يوافؽ أف يجب التى السموؾ أنواع ما – أ
 السػموؾ عػف يقػاؿ( لمػاذا) وبػالعكس ا،أخالقًيػ المقبػوؿ لمسػموؾ الموافقة تعطى أف يجب( لماذا) -ب

 يتبػع، أف يجػب األخالقيػة القواعػد مػف أى عمػى اتفػاؽ يوجػد ل آخػر، وبمعنػى خػاطئ؟ أنو الخاطئ
 .األخالقية القواعد ىذه مثؿ ليا اوفقً  تقبؿ أف يمكف التى واألسس المبادئ عمى اتفاؽ يوجد ل كما

 أف اعتقػد أحػدىما شخصػيف اخػتالؼ: التفػاؽ عػدـ مػف األوؿ لمنػوع مثالً  أوكونور ويسوؽ
 فػى أخالقيػا بػو مسػموح الفعػؿ ىػذا أف اآلخػر اعتقػد حػيف فػى خاطئػا، عمال دائما كاف النسؿ تحديد
 اتفػؽ إذا ينشأ قد التفاؽ عدـ مف الثانى لمنوع ومثاؿ وضروريا، لزما يكوف قد بؿ األحياف، بعض

 أنػو فى السبب عمى يختمفاف أنيما إل أخالقيا، خطأ دائما كاف السموؾ مف نوعا أف عمى شخصاف
 بػو أمػر الػذى األخالقػى القػانوف مػع يتعػارض ألنػو خػاطئ فعػؿ أنػو أحػدىما يعتقػد فقد خاطئ، فعؿ
 السموؾ ىذا مثؿ أف يقوؿ فقد اآلخر أما اهلل، أوامر طاعة اإلنساف واجبات مف وألنو وجؿ، عز اهلل

 اإلنسػػاف يػػأتى أل األخالقيػػة المبػػادئ مػػف وأنػػو اجتماعيػػة، بمصػػمحة اإلضػػرار إلػػى أدى ألنػػو خػاطئ
 .إليو ينتمى الذى بالمجتمع يضر ما األفعاؿ مف

 المواقػػؼ فػػى تباينػػا ووجػػدنا مشػػكالتيا، بعػػض عػػددنا لػػو أننػػا األخػػالؽ يواجػػو مػػا أبػػرز إف
 األمػر وىػو الخػالؼ، يحسػـ منيجػا أيػدينا بػيف نجد ل األخالقية، المشكالت مف مشكمة إزاء واآلراء
 المثػػاؿ سػػبيؿ وعمػػى اإلنسػػانية، الػػذات خػػارج الطبيعيػػة، المجػػالت فػػى كبيػػر حػػد إلػػى الموجػػود غيػػر
 المحمػوؿ فػى يسمؾ عندما احيً  اكائنً  سو الفير  اعتبار الممكف مف كاف إذا ما بشأف نختمؼ قد فنحف
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 الخػالؼ ىػذا فمثػؿ العضػوية، يػرغ المػواد مسػمؾ البممورى الشكؿ فى ويسمؾ الحية، الكائنات مسمؾ
 جميػػع عمػػى حصػػمنا قػػدنكػػو  أف بعػػد سيسػػتمر أنػػو حيػػث لػػو، معنػػى ل اعقيًمػػ الحقيقػػة فػػى يكػػوف قػػد

 أى الخػالؼ ليػذا فمػيس ،حػاؿ أيػة وعمػى. حسػموب عالقػة ليػا يكوف أف يمكف التى والشواىد البينات
 محافػؿ فػى تثػار مػا ادائًمػ النػوع ىػذا مف أسئمة أف إل الفيروسات، مع تعاممو فى لمعالـ عممية قيمة
 .والثقافة الرأى

 أخالقيػة خالفػات مػف والجتماعيػة الشخصػية والعالقػات المحافػؿ ىػذه مثػؿ فػى يثار ما إف
 مػف وثػوؽ عػدـ يسػود حيػث ،قميالً  إل عميو، التفاؽ يمكف ما إلى لموصوؿ مميد غير الطريؽ يجد

 إجػػراءات الحسػػية العبػػارات حػػالت فػػى لػػدينا فػػنحف تطبيقيػػا، ومجػػالت األخالقيػػة العبػػارات معنػػى
 الغمػػوض بسػػبب اقػػرارً  نضػػع أف نسػػتطيع ل وعنػػدما. النػػوع ىػػذا مػػف التػػى الخالفػػات لحسػػـ معتمػػدة
 نػػػرى أف ادائًمػػػ فيمكننػػػا مناقشػػػة، موضػػػع تطبيقػػػو يكػػػوف لػػػذىا الصػػػطالح أو بػػػالتعبير يحػػػيط الػػػذى

 الطػػرؽ ىػػذه مثػػؿ توجػػد ل أنػػو إل! يختمفػػوا أف عمػػى المتنػػازعوف يتفػػؽ أف يجػػب لمػػاذا تػػاـ بوضػػوح
 (.ٖٚ: أوكونور) األخالقية المسائؿ فى لمفصؿ السيمة

 الواسػع، لمعنىبػا بالتربيػة اوثيقًػ اتصػالً  تتصػؿ األخالقية بالفمسفة الخاصة المشكالت وىذه
 خيػر أنػو بمعنػى لمكممػة، الوسيمى بالمفيوـ كذلؾ يكوف قد لممربى، اخيرً  باعتباره يؤخذ أف يمكف فما

 يعتبػر قػد لمتدريس امعينً  اأسموبً  أو المدرسى التنظيـ مف امعينً  انوعً  فإف وبيذا معينة، لغاية كوسيمة
 . المفيوـ ليذا اوفقً  اخيرً 

 المختصػة، السػمطات قبػؿ مػف يقػر عنػدما األسػموب، ذاؾ أو يـالتنظ ىذا مثؿ فإف والحقيقة
 فعالػة وسػيمة المغػات مػدارس تعتبر قد المثاؿ، سبيؿ فعمى. لمكممة األدائى بالمعنى اخيرً  يكوف فإنما

 قػػد بػػدورىا الجديػػدة الثقافيػػة التجاىػػات وىػػذه واألبنػػاء، اآلبػػاء لػػدى جديػػدة ثقافيػػة اتجاىػػات إلحػػداث
 التصػػاؿ تفعيػػؿ مثػػؿ أبعػػد أخػػرى لغايػػة فعالػػة وسػػيمة أنيػػا بمعنػػى األدائػػى، معنىبػػال خيػػرا أنيػػا يعتقػػد

 مجتمػع ألى لزمػة األخيػرة الغايػة ىػذه أف يعتقػد فقػد وبػدوره ،مثالً  اعمميً  المتقدمة بالدوؿ الحضارى
 ولكػػف آخػػر، شػػئ ألى كوسػيمة ل خيػػر ىػػو عصػرى مجتمػػع إنتػػاج أف المحتمػؿ مػػف ولكػػف. عصػرى
 إلػػى السػػبيؿ يميػػد سػػوؼ امعيًنػػ اوسػػيميً  اخيػػرً  بػػأف فػػالحكـ وبػػالطبع. ذاتػػو حػػد فػػى خيػػر ألنػػو ببسػػاطة
 تحػػدث ل المغػػات مػػدارس أف النيايػػة فػػى يثبػػت فقػػد خاطئػػا، حكمػػا أيضػػا يكػػوف قػػد المقصػػودة غايتػػو

 المتقدمػػػػػة بالمجتمعػػػػػات الحضػػػػػارى التصػػػػػاؿ أف أو منيػػػػػا، المنتظػػػػػرة الجديػػػػػدة الثقافيػػػػػة التجاىػػػػػات
 حادثة( حقيقية) أخطاء فستكوف حدثت إذا األخطاء ىذه أف إل وىويتيا، األمة ةثقاف عف( اغتراب)

 سػوؼ الفيمسػوؼ ألف ذلػؾ فمسػفية، أخطاء تكوف ولف السياسة، عمـ أو الجتماع، عمـ مجالت فى
يضاح بنقد فقط مشغولً  يكوف  تحػدد التػى األحكػاـ أى السياسػات، ىػذه توجو التى القيمية األحكاـ وا 

 (.٘ٚ ،ٕٜٚٔ: أوكونور) نيائية كغايات خير أو ذاتيا فى خير ىى لتىا األشياء
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( خيػػر) كممػػة تسػػتخدـ حيػػث( خيػػر؟ س ىػػؿ: )السػػؤاؿ فػػإف ىامػػة، قضػػية أوكونػػور ويبػػرز
 ىػذا ىؿ) والسؤاؿ( ص؟ عمى لمحصوؿ فعالة وسيمة س ىؿ) إلى ترجمتيا يمكف الوسيمى، بالمعنى
 السػيارة ىػذه ىؿ) تعنى( جيدة؟ سيارة ىذه ىؿ)و( ا؟جيدً  يقطع السكيف ىذا ىؿ) يعنى( جيد؟ سكيف
 السػػياقات ىػػذه فػػى( ص) كممػػة أف نجػػد وىكػػذا.  ؟(واقتصػػادية عمييػػا ويعتمػػد ويسػػر بسػػيولة تجػػرى
( الخبػػرة) أو التجربػػة أو بالمالحظػة حسػػميا يمكػف األسػػئمة ىػػذه ومثػؿ ،(كػػؼء)و( نػاجح) تعنػػى إنمػا
 (.ٙٚ ،ٕٜٚٔ: أوكونور)

ذا  بمعنػى األسػئمة، ىذه مثؿ عف اإلجابة فى Common Sense العاـ الفيـ يسعفنا لـ وا 
 ىػـ الحػاؿ بطبيعػة اإلجابػة يحسػـ الػذى فػإف محػدد، عممػى بتخصػص يتصػؿ ممػا األسئمة كانت إذا

 .المتخصصوف العمماء
ذ  .القيـ مستودع(. الضمير) موضوع يبرز القيـ، عف نتحدث وا 

 إنػػػو فمنقػػػؿ أو توجييػػػا، السػػػفينة فػػػةكد( دفػػػة) عمػػػى نفسػػػو دخيمػػػة فػػػى ينطػػػوى ىنػػػا والضػػػمير
 – اإلنساف حظ لسوء -رقيب لكنو آخر، اشيئً  لو يجيز ول اشيئً  لصاحبو يجيز( رقيب) عمى ينطوى
 مػف امعيًنػ فعػالً  بػأف يقػرر قػد فيػو التنفيذ، قوة لديو ليس المتحدة األمـ ىيئة فى األمف مجمس يشبو
 بػػالقرار، المعنيػػة الدولػػة تأبػػو فػػال الػػدوؿ، ئرسػػا مػػف مقبػػوؿ ىػػو ول ليػػا، مشػػروع غيػػر معينػػة، دولػػة

 يصػح متػى لػو يقػرر فيػو صػاحبو، مػع الضمير يكوف وىكذا باألسؼ، عندئذ األمف مجمس ويكتفى
مػػا ضػػميره، بػػوحى صػػاحبو اىتػػدى فإمػػا يبطػػؿ، ومتػػى الفعػػؿ  أو ضػػمير، بػػال وكأنػػو فيحيػػا رفػػض، وا 
 فػػى نجيػػب، زكػػى) يطػػوؿ وكػػـ يقصػػر كػػـ يػػدرى ل حػػيف، إلػػى صػػاحبو عػػف غػػاب قػػد الضػػمير كػػأف

 (.ٖ٘: الطرؽ مفترؽ
  يتقاضػاه فيمػا النظػر المثػاؿ سػبيؿ عمػى منيا كثيرة، ظواىر فى الضمير غياب انعكس وقد
 يقػرروف التػى القاعػدة نعػرؼ فػال مػا، شػأف إلصػالح -مثالً  – منازلنا إلى نستدعييـ الذى الحرفيوف

 لقػد(. بالفصػاؿ) نسػميو ومػا المسػاومة لػىإ العمميػة تخضػع حيػث. كػذا ىػو أجػرا يستحؽ كذا أف بيا
 الػػذوؽ، غػػاب الضػػمائر غيػػاب ومػػع كثيػػريف، لػػدى الضػػمائر اىتػػزت األحػػواؿ، أحسػػف وفػػى غابػػت،
 .لمضياع نفسيا اإلنساف إنسانية وتعرضت الرحمة، وغابت

 ل فأنػت واحػد، يػوـ فػى واحػدة، يوميػة صػحيفة قػراءة إلػى نجيػب زكػى الدكتور يدعونا وىنا
 ومػا األكبػاد، غمػظ وعمػى بالناس، بمغت كـ القموب قسوة عف تكشؼ حوادث عدة عمى فييا واقع دَّ بُ 
 فػى نػاس يعرفيػا الفظاظة تمؾ أف نتوىـ اآلف قبؿ كنا وقد بعض، مع بعضنا التعامؿ إليو وصؿ قد

 واحػػدة، أسػػرة فػػى األشػػقاء حنػػاف بعػػض عمػػى بعضػػيـ يحنػػو فأبناؤىػػا مصػػر فػػى وأمػػا بالدنػػا، غيػػر
 الحػادى القػرف مػف الثػانى العقػد أواخػر إلػى العمػر بػو يمتػد لػـ عقػود، عػدة منػذ ىذا بكت إذ ومفكرنا

 عمػػى يتمػػرغ وقػػائع مػػف بشػػر قمػػب عمػػى خطػػر ول سػػمعت، أذف ول رأت عػػيف مػػالً  ليػػرى والعشػػريف
 !الدـ مف بحار فى الضمير أرضيا
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 محاربػػة يػػاب يسػػتيدؼ التػػى القػػوانيف مػػف العديػػد إصػػدار مػػف الدولػػة تفعمػػو ممػػا الػػرغـ وعمػػى
 القػػانوف قواعػػد عمػػى لاللتفػػاؼ فييػػا يتفنػػوف التػػى سػػبميـ األخػػالؽ لسػػيئى فػػإف الػػذمـ، وخػػراب الفسػػاد
 ولكنو ،(يخشى) بالقانوف ففاإلنسا الضمير، عف يغنى ل القانوف أف ذلؾ العقاب، مف يفمت بحيث

 زاجر فصوت الضمير وأما خارجو، مف اإلنساف إلى يأتى زاجر صوت القانوف(! يختشى)بالضمير
 والتيديػػد الشػػرطة بقػػوة ا،فرًضػػ اإلنسػػاف عمػػى نفسػػو يفػػرض القػػانوف. الػػداخؿ مػػف اإلنسػػاف إلػػى يػػأتى

 عػذاب وعقابػو نفسػو، اإلنسػاف فػى بػاطنى نبػع مػف تشػريعو فينبػع الضػمير فأمػا التغريـ، أو بالسجف
 . بالرضا الطمأنينة وثوابو التأنيب،

ذا  مرغوبو تحقيؽ إلى منيا ينفذ القانوف فى ىناؾ أو ىنا ثغرة يجد أف يمكف البعض كاف وا 
 رصػػد قػػد داـ فمػػا ثغػػرة، عمػػى فيػػو العثػػور العسػػير مػػف مرصػػوص، بنيػػاف الضػػمير فػػإف السػػميـ، غيػػر

 !ينقطع ل ربما الذى اإلبر وخز يشبو وما النفسى، والعذاب التأنيب مف جنوده استدعى الحدث،
 بػػػػيف انتقػػػػاؿ مرحمػػػػة عػػػػف يعبػػػػر اصػػػػرً ع نعػػػػيش احالًيػػػػ أننػػػػا الضػػػػمير أزمػػػػة يفػػػػاقـ مػػػػا ولعػػػػؿ
 حتػى ذلػؾ بعػد فخطوة خطوة بدأت واألخرى العشريف، القرف أواسط إلى سادت إحداىما حضارتيف،

 فتػرة ىػى إذ الواحد، الفرد حياة فى المراىقة فترة ما حد إلى تشبو الحضارى النتقاؿ وعصور. اآلف
 شػاب ىػو ول يميػوف، كمػا يميػو افالصػبي مػع صػبى ىػو فػال الشػباب، إلى الصبا مف صاحبيا تنقؿ
 لتمػػػؾ النتقاليػػػة الطبيعػػة ىػػػذه ومػػػف الشػػباب، يعمػػػؿ كمػػػا اإلنتػػاج ميػػػاديف فػػػى يعمػػؿ واكتمػػػؿ، نضػػج

 .ذاتو معالـ المراىؽ يحدد أف اجدً  يتعذر المرحمة،
 أف إلػػى( ٘٘ٔ: ٕٛٓٓ السػػتار، عبػػد ىػػانى) الػػدكتور مثػػؿ امتميػػزً  اباحثًػػ القضػػية ودفعػػت

 إلػػى فبػػالنظر التحميمػػى، بػػالمنظور كبيػػر حػػد إلػػى فييػػا امتػػأثرً ( الضػػمير) عػػف متعمقػػة بدراسػػة يقػػوـ
 مػػا حاجػػة مػػف األيػػاـ بػػو تػػأتى قػػد عمػػا باحثنػػا تسػػاءؿ المعاصػػرة الحيػػاة مسػػار عمػػى التقنػػى الطغيػػاف
 جػاز إذا –( الخمقيػة الميػارة) فيػو تمعػب الذى الضمير مف النوع ذلؾ ،(التقنى الضمير) عميو أطمؽ
 باعتبارىػػا األخالقيػػة المشػػكالت مػػع فيػػو نتعامػػؿ يػػوـ سػػيأتى ىػػؿ ا؟وأساسػػيً  اىاًمػػ دورا -التعبيػػر ىػػذا
 تشػكيؿ فػى التربيػة دور إلػى فيػو ننظر يوـ سيأتى ىؿ تقنية؟ فنية لحموؿ كميا إخضاعو يمكننا شيئا

 اليػػػػدؼ بمػػػػوغ عمػػػػى تعػػػػيف التػػػػى المتقدمػػػػة التكنولوجيػػػػا مػػػػف انوًعػػػػ تتطمػػػػب مسػػػػألة باعتبػػػػاره الضػػػػمير
 حقائػب إلػى توصػمنا مثممػا ،(الفضػائؿ مػف حقيبػة) وجود البعض فيو يزعـ يوـ سياتى ىؿ د؟المنشو 
 العموـ؟ بعض تدريس مجالت فى عتدة

 المتعمقػػة والتحمػػيالت المناقشػػات مػػف األكبػػر الجػػزء أف وىػػى أل الحقيقيػػة المعضػػمة تبػػرز ثػػـ
 لمممارسػػة اعوًنػػ تقػػدـ ل – المتخصصػػيف وغيػػر المتخصصػػيف بػػيف فيمػػا – الخمقيػػة التربيػػة بقضػػايا
 مػػػف ُتحدثػػػو فيمػػػا خطرىػػػا ويكمػػػف يتيػػػددىا، اخطػػػرً  تمثػػػؿ أنيػػػا باحثنػػػا، مػػػع نقػػػوؿ نكػػػاد بػػػؿ التربويػػػة،
 التػػى والمحيػػرة المربكػػة والمفػػاىيـ المفػػردات تمػػؾ إلػػى األساسػػى المقػػاـ فػػى ُيعػػزى وتضػػميؿ تشػػويش
 أبسػط تجػافى أنيػا عف فضالً  ط،والضب واإلحكاـ الدقة إلى تفتقر والتى التحميالت تمؾ عمييا ترتكز
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 فمسػػفة فػػى رصػػيف إنسػانى لتػػراث إغفػػاؿ مػف يكتنفيػػا مػػا وكػػذلؾ اإلنسػانية، بػػالخبرة المتعمقػػة الحقػائؽ
 (.ٙ٘ٔ: ٕٛٓٓ الستار، عبد ىانى) األخالؽ

 حسـ يكوف حيث نيائية كغايات اخيرً  نعتبرىا قد التى لألشياء بالنسبة قائمة المشكمة وتبقى
 فػػى الخطػػاب ولغػػة التربويػػة الممارسػػة بػػيف مػػريح غيػػر تنػػاقض حالػػة لتسػػيد ارً نظػػ عسػػيرا، الخػػالؼ
 فالسػػػفة بػػػيف التصػػػاؿ انعػػػداـ الحالػػػة، ىػػػذه عػػػف المسػػػئولة األسػػػباب مقدمػػػة وفػػػى الخمقيػػػة، التربيػػػة
 المحوريػة لمقضػايا المباشػر التنػاوؿ إلػى الفالسػفة يسػعى مػا افنػادرً  الخمقية، التربية ومفكرى األخالؽ

 يتضػمف األخػالؽ فػى ثػرى فمسػفى تػراث عػف أنفسػيـ عزلوا قد التربوييف أف كما الخمقية، التربية فى
 المحاولت معظـ أف ىى الحالة ىذه لمثؿ الحتمية والنتيجة. الخمقى الموقؼ لفيـ أساسية جد أفكارا

 مػا أف حػيف فى ومصطنعة، سطحية جاءت التربوييف جانب مف الخمقية التربية مسائؿ فى لمتنظير
 بالتربيػػة الصػػمة وثيػػؽ عمميػػة ألسػػباب – يعػػد ل فمسػػفية ومواقػػؼ رؤى مػػف األخػػالؽ فالسػػفة مػػويقد

 .بيا متعمقا أو الخمقية
 ،(الخمقية التربية) عف الحديث مف بدلً  أنو،( ٛ٘ٔ ص) ىانى الدكتور اقترح فقد ىنا ومف

 عػػػف ثنتحػػػد أف األفضػػػؿ مػػػف يصػػػبح خمقيػػػة، اىتمامػػػات عمػػػى مقصػػػورة لمممارسػػػة مظيػػػر وكأنيػػػا
 العتػراؼ مػع الضػمير، بتشػكيؿ ُيعنػى الػذى التعميميػة الممارسػة مػف الجانػب ذلػؾ وعف ،(الضمير)

 إلػى يشػير أنػو كمػا بػو، يقصد ما حيث مف كثيريف، لدى غموض بو يموح معنى نفسو لمضمير بأف
 دائػرة فػى يقػع عمال يأتى عندما الرضا وعدـ بالزحر بو يصيح منا، كؿ بداخؿ الخفى الصوت ذلؾ

 . العكس يفعؿ عندما لو يصفؽ ويكاد العيب،
 الػػدكتور خمػػص تحميمػػى، منظػػور مػػف الضػػمير لقضػػية ومتعمقػػة مستفيضػػة، مناقشػػة وبعػػد

 أف حيػث ،(التخييمية بالقدرة) تسميتو يمكف مما اإلنساف يممكو ما استثمار أىمية إلى( ٜٗٔ) ىانى
. يتحػدث الضػمير: ويحكػـ ُيعقػب وأف ،(ويػرى ينظػر) أف لػو يتػيح أف شػأنو مػف ليػا اإلنساف امتالؾ

 احكًمػ ُتصػدر إلييػا، نتطمػع التى الكبرى والطموحات اآلماؿ بيف القائمة الفجوة لننساف تتكشؼ ىنا
. أبينػا أـ ذلػؾ شػئنا فيػو ونيػوى إليػو ننحػدر الذى بالواقع يتعمؽ -اوموجعً  امؤلمً  يكوف سوؼ ايقينً  –
 ىنػاؾ لػيس. قاسػية بمغػة يتحػدث الػذى يرالضػم صػوت: منػا كػؿ داخػؿ صوت عف يصدر حكـ إنو

 كػػػاف وكػػػـ أعمػػػى، كػػػاف كػػػـ – لػػػو يتكشػػػؼ أو – يكتشػػػؼ أف مػػػف اإلنسػػػاف عمػػػى أقسػػػى ول أصػػػعب
 النقػد عمى بقدرة يتمتع أف دَّ بُ  ل صاحبو فإف الصوت بيذا يتحدث كيما – الضمير أف عمى ا؟أصمً 

 أرسػطو ُيػذكرنا كمػا – اشػجاعً  يكػوف كيمػا فاإلنسػاف، المواجيػة، شػجاعة عػف فضالً  الناقد، والتفكير
 تتممكنػػػا أف الصػػوت بيػػػذا الضػػمير حػػػديث شػػأف مػػػف إف. شػػجاعة بأعمػػػاؿ يقػػوـ أف عميػػػو يتعػػيف –

 !نراه نكف لـ ما( نرى) حيف والتيديد، الخوؼ مشاعر
 تشػػكيؿ: الغايػػة بمػػوغ أردنػػا مػػا إذا الخمقيػػة، التربيػػة فػػى اأساًسػػ التخييميػػة إنمػػاء يصػػبح وعميػػو

 قػػػدرات عػػػف فضػػػالً  الناقػػػد، التفكيػػػر أسػػػاليب عمػػػى الصػػػغار تػػػدريب ضػػػرورة ىػػػذا طمػػػبويت. الضػػػمير
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 عموميػػة أكثػػر بطرائػػؽ التفكيػػر، وعمػػى التأمػػؿ عمػػى تشػػجيعيـ يتطمػػب كمػػا األسػػاليب، ىػػذه اسػػتخداـ
 مػػػف ذلػػؾ يتضػػمنو ممػػا الجديػػدة، والتصػػورات الصػػػور تكػػويف عمػػى العقميػػة قػػدرتيـ وتنميػػة ا،وتحػػررً 
 امعمًمػ: المعممػيف كسػائر لػيس امعمًمػ -سػقراط بمغػة -يتطمػب الػذى األمػر يػب،والترك الػدمج عمميات
 .امميمً 

 جيػده أف إل التحميمية، دعائـ إرساء فى حثيثة جيود مف( مور جورج) عف ُعرؼ ما ورغـ
 الػذى الجانػب ىػذا فػى جيػد إسػياـ عػف يكشػؼ العتبار، بعيف النظر يستحؽ األخالقى المجاؿ فى
 وبعػػد ،(األخػػالؽ مبػػادئ) كتابػػو نشػػر ٖٜٓٔ عػػاـ ففػػى ، والتربيػػة، الفمسػػفة فبػػي اتصػػاؿ رابطػػة يعػػد

 عممػػو ٕٜٔٔ عػػاـ فػػى ونشػػر ،ٜٔٔٔ عػػاـ األخػػالؽ عمػػـ فػػى امدرًسػػ ُعػػيف" كمبػػردج"  عػػف غيػػاب
 (. ٓٛ٘: ٜٕٓٓ كوبمستوف،) الداخمية الجامعة مكتبة سمسمة فى األخالؽ عمـ الصغير

 بػدا حيػث األخػالؽ، مجػاؿ عمػى التحميػؿ يجمػن تطبيؽ حيث مف موقفو عف مور عبر ولقد
 اجػدً  بسيط سبب إلى أساسا ترجع إنما الفمسفة تاريخ بيا يمتمئ التى والختالفات الصعوبات أف لو
 سػؤاؿ أى نتبػيف أف بػدوف أو معناىػا، الدقػة وجػو عمػى نتبػيف لػـ أسػئمة عػف اإلجابة نحاوؿ أننا: ىو
 باسػػتبعادىـ الفالسػػفة إليػػو يصػػؿ قػػد الػػذى المػػدى رؼيعػػ ل أنػػو ويؤكػػد. عنػػو اإلجابػػة نريػػد الػػذى ىػػو

 اإلجابػة فػى يشػرعوا أف قبػؿ يسػألونو، الػذى السػؤاؿ عف يكشفوا أف حاولوا ما إذا الخطأ ىذا مصدر
 بػػذلؾ، القيػػاـ فػػى نفشػػؿ مػػا اغالًبػػ ونحػػف الصػػعوبة، بػػالغ عمػػؿ والتمييػػز بالتحميػػؿ القيػػاـ فإ إذ عنػػو،
 بػػأف الظػػف إلػػى يميػػؿ مػػور ظػػؿ فقػػد ذلػػؾ ومػػع .محػػدد بشػػكؿ لػػةالمحاو  فػػى نبػػدأ أننػػا مػػف الػػرغـ عمػػى

 أصػػعب مػػف اكثيػػرً  وبػػأف النجػػاح، لتحقيػػؽ تكفػػى قػػد والتصػػميـ العػػـز عمػػى القائمػػة الجػػادة المحاولػػة
 ىػػذه بمثػػؿ بالفعػػؿ قمنػػا أننػػا لػػو تػػزوؿ سػػوؼ الفمسػػفة فػػى والُفرقػػة لمخػػالؼ إثػػارة وأشػػدىا المشػػكالت
 (. ٜٕٗ: المعاصرة الفمسفة فى جاىاتات إسالـ، عزمى) الجادة المحاولت
 بأنيػا األخػالؽ وصػؼ إلػى كافيػة بصورة نظروا األخالؽ فالسفة بعض أف( مور) رأى وقد

 ضػيؽ األمػر حقيقػة فػى ىػو الوصػؼ وىذا البشرى، السموؾ فى اشرً  يكوف وبما اخيرً  يكوف بما تيتـ
 توصػػػؼ أف ويمكػػػف،  خيػػرة تكػػػوف أف يمكػػػف البشػػرى السػػػموؾ بجانػػػب األخػػرى األشػػػياء ألف لمغايػػة،
 ،" الخيػر؟ مػا: "السػؤاؿ تسػأؿ أف قبػؿ حػاؿ، أيػة وعمػى". خيػر ىػو فيمػا العاـ البحث" بأنيا األخالؽ
 مػػف المناسػػب، مػػف يبػػدو فإنػػو" الخيػػر؟ خاصػػية تمتمػػؾ التػػى السػػموؾ أنػػواع ومػػا األشػػياء مػػا" بمعنػػى
 ما" ،"الخير؟ تعريؼ يمكف يؼك" بمعنى عنو ونجيب الخير؟ ما: السؤاؿ نسأؿ أف المنطقية الناحية
 أف نسػػتطيع كيػػؼ: السػػؤاؿ يثػػار قػػد فإنػػو السػػؤاؿ ىػػذا عػػف اإلجابػػة نعػػرؼ لػػـ إذا ألنػػو ؟"ذاتػػو الخيػػر
 الخيػػػػر؟ خاصػػػػية تمتمػػػػؾ التػػػػى األشػػػػياء مػػػػا: ونقػػػػوؿ الشػػػػرير، والسػػػػموؾ الخيػػػػر السػػػػموؾ بػػػػيف نميػػػػز

 (.ٛٛ٘: كوبمستوف)
 تعريػػؼ عػػف يبحػػث ل فإنػػو الخيػػر؟ ُيعػػرؼ كيػػؼ: السػػؤاؿ يثيػػر حينمػػا أنػػو عمػػى مػػور أصػػر

 ُتعّرؼ، التى بالكممة كممات استبداؿ فى ببساطة يكمف الذى التعريؼ مف النوع ذلؾ خالص، لفظى
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 تمػػؾ أو الموضػػوع بػػذلؾ فقػػط اىتمامػػو إف(. خيػػر) لكممػػة العػػاـ السػػتخداـ تبريػػر أو بإثبػػات ييػػتـ ول
 أف يريػػد مػػا إف. إليػػو ترمػػز لكػػى عػػاـ جػػوبو  ُتسػػتخدـ الكممػػة بػػأف بخطػػأ أو بحػػؽ يتمسػػؾ الػػذى الفكػػرة
 ولػيس ،"الفينومنولػوجى" بالتحميػؿ "مػور" ييتـ آخر، وبمعنى الفكرة، أو الموضوع طبيعة ىو يكتشفو
 .المغوى بالتحميؿ

 بسػبب ليس عنو، اإلجابة يمكف ل سؤاؿ أنو ليؤكد يستمر فإنو السؤاؿ مور يطرح أف وبعد
 فكرة مثؿ بسيطة فكرة الخير فكرة ألف ولكف معرفتيا، مكفي ول وخفية، غامضة، خاصية الخير أف

 عنػدما إل ممكنػة تكػوف ل مػا لموضػوع الحقيقيػة الطبيعػة تصؼ التى التعريفات إف. األصفر الموف
 ل ولػذلؾ ا،ممكًنػ يكػوف ل كيػذا اتعريفًػ فػإف ا،بسػيطً  الموضػوع يكوف فعندما مركبا، الموضوع يكوف
 كؿ إف. معرفتيا يمكف ل الخيرة األشياء إف تقوؿ التى النتيجة ذلؾ ـزيستم ول الخير، تعريؼ يمكف
 تعريػػؼ، أى تقبػػؿ ل وبالتػػالى بسػػيطة، فكػػرة كػػذلؾ ىػػى حيػػث مػػف الخيػػر فكػػرة أف ىػػو إثباتػػو يػػتـ مػػا
 (.ٜٛ٘: كوبمستوف) الكممة ليذه أىمية األكثر عنىلمبا

 الفعػؿ بأنػو" واجبنا" تعريؼ بالتالى يمكف، إنو. الخير إنتاج طريؽ عف الواجب مور وعّرؼ
 كتابػػو فػػى بالفعػػؿ مػػور مضػػى لقػػد. آخػػر بػػديؿ أى مػػف أكبػػر بصػػورة الكػػوف، فػػى اخيػػرً  يوجػػد الػػذى

 فعػالً  يػؤدى بػأف أخالقيػا ممػـز المػرء بػأف القػوؿ أف بالبرىػاف المؤكػد مف إنو ليقوؿ( األخالؽ مبادئ)
 أقػدـ عنػدما ذلػؾ ومػع. الكػوف فى رالخي مف ممكف قدر أكبر ينتج الفعؿ ىذا بأف القوؿ مع يتطابؽ
 أدرؾ ثػـ متطابقػاف، القػوليف بػأف يػزعـ ألف اسػتعداد عمػى يعػد لػـ (األخػالؽ عمػـ) مؤلفػو كتابة عمى
 ينػػتج الػذى ىػػو ا،أخالقًيػ اممزًمػ يكػػوف الػذى الفعػؿ بػػأف القػوؿ بػػيف بوضػوح التمييػز ضػػرورة بعػد فيمػا
 اأخالقًيػ اممزًمػ يكػوف الػذى الفعػؿ بػأف والقوؿ ؿ،لمفع اتابعً  معمولً  بوصفو الخير مف ممكف قدر أكبر
 الذاتيػة الناحيػة مػف أفضػؿ الذاتيػة، طبيعتػو طريػؽ عػف بػو، القيػاـ طريؽ عف الكوف يجعؿ الذى ىو
 (.ٖٜ٘: كوبمستوف) آخر فعؿ تأدية تمت إذا يكوف مما

 ويوضػح فيػو، باطنػة قيمػة يتضػمف ىػو حيػث مػف ذاتػو، فػى خير ىو بما اأساسً  مور واىتـ
 وسػػيمة ىػػو حيػػث مػػف خيػػر ىػػو مػا وبػػيف ذاتػػو، فػػى خيػػر ىػػو مػا بػػيف نفػػرؽ أف يجػػب أننػػا بقولػػو لػؾذ

 وبيف ذاتو فى خير شيئا أف يثبت الذى الحكـ فى الفرؽ أف أساس عمى وذلؾ معينة، نتائج لتحقيؽ
 األوؿ، الحكػػـ أف ىػػو معينػػة، نتػػائج لتحقيػػؽ وسػػيمة ىػػو حيػػث مػػف خيػػر شػػيئا أف يثبػػت الػػذى الحكػػـ
 يكػوف الحكػـ، موضػوع الشػئ حػالت مػف واحػدة لحالػة بالنسػبة أو واحػد لمثػؿ بالنسبة يصدؽ حينما
 ظػروؼ فى خيرة نتائج لو تكوف الذى الشئ أف حيف فى الحالت، لجميع بالنسبة بالضرورة صادقا
 القػوؿ صػدؽ فػى اآلف ريػب فػال ذلػؾ وعمػى. أخػرى ظػروؼ فػى سػيئة نتػائج عميػو تترتػب قد معينة،
 . المعنى بيذا كمية أحكاـ ىى الباطنية، بالقيمة المتعمقة حكاـاأل جميع بأف

 أف لوجػدنا( الخيػر) لفكػرة تحميمػو فػى مػور اصػطنعو الػذى المػنيج إلى النظر أمعنا أننا ولو
 طريقػػػة يصػػػطنع أول، نػػػراه فػػػنحف الصػػػدد، ىػػػذا فػػػى فيمسػػػوفنا انتيجيػػػا مختمفػػػة ثالثػػػة اتجاىػػػات ثمػػػة
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 آخػر تصػور عمػى معيػا العثػور يمكػف أخػرى لغة إلى" الخير"  مفيوـ يترجـ أف فيحاوؿ ،(الفحص)
" مكػػافئ" إلػػى الىتػػداء باسػػتحالة يقػػوؿ أف يمبػػث ل لكػػف ،(الخيػػر) مفيػػوـ تعػػادؿ أخػػرى تصػػورات أو

 مػػف أف بحجػػة األخػػرى، المفػػاىيـ لشػػتى مػػور رفػػض مػػف الػػرغـ عمػػى ولكػػف،. المفيػػوـ ليػػذا منطقػػى
 أننػا إل ،(الخيػر) تحميؿ باستحالة القوؿ إلى بو حدا مما ،" الطبيعية المغالطة" فى توقعنا أف شأنيا
 أف المحمػؿ وحسػب األخػرى، المفػاىيـ مػف عداه عما تمييزه طريؽ عف( الخير) يحمؿ الواقع فى نراه

 بػػػيف التوحيػػػد اسػػػتحالة مػػػف يتحقػػػؽ حتػػػى بإزائيػػػا، ىػػػو التػػػى الفريػػػدة الواقعػػػة إلػػػى مػػػرة كػػػؿ فػػػى ينظػػػر
 كتابو فى فيقوؿ Division القسمة منيج يصطنع اثانيً  مور نجد ثـ. ىأخر  واقعة أية وبيف( الخير)
 أى بالضػرورة منيػا يتكػوف التػى األجػزاء عمػى يػنص أف التعريػؼ شػأف مػف أف( األخالقيػة المبادئ)

 زكريا) لػو أجزاء ل بسيط ألنو انظرً  تعريؼ، أى( الخير) لمفيوـ يكوف ل المعنى، وبيذا معيف، كؿ
 (. ٕٕٔ: ٜٛٙٔ إبراىيـ،

 بػػأف القػػوؿ أجػػؿ مػػف األسػػباب ىػػذه مثػػؿ إلػػى العػػادة فػػى اسػػتند قػػد مػػور أف مػػف الػػرغـ وعمػػى
 ىػػػذا تحميػػػؿ أجػػػؿ مػػػف" التمييػػػز" مػػػنيج بالفعػػػؿ اصػػػطنع قػػػد نجػػػده أننػػػا إل التحميػػػؿ، يقبػػػؿ ل الخيػػػر

،  ضػرب أى تحقيػؽ إلػى لنػا سػبيؿ ل أنػو( األخالقيػة المبػادئ) فػى يقػرر نػراه فإننػا ىنا ومف المفيـو
 عمػا مختمػؼ( الخيػر) مفيػوـ أف أدركنػا إذا إل الميػـ بيػا، نقػوـ التػى التحميمية العممية فى التقدـ مف
(. التفضػيؿ)و( الرغبػة)و( المػذة) مػف كؿ عف( الخير) يميز مور فإف لذلؾ وتبعا. المفاىيـ مف عداه
 .إلخ

 التػى الذاتيػة نزعػات لنقػد – الصػدد ىػذا فػى – التحميمػى جيػده مػف اكبيرً  اجانبً  يكرس ومور
 التػى األساسػية والحجػة ،(يروقنػى ىػذا) أو( يعجبنػى ىػذا) لقػولى امرادفًػ( خير ىذا) قولى مف تجعؿ
 الشػػييرة العبػػارة مػػع تتعػػارض أنيػػا الذاتيػػة النزعػػات نقػػد فػػى الكبيػػر اإلنجميػػزى الفيمسػػوؼ إلييػػا يسػػتند
 الفرد حكـ كاف لو أنو والواقع". الدواـ عمى اخيرً  يكوف أف دَّ بُ  ل ا،يومً  اخيرً  كاف ما إف: " تقوؿ التى
 فروع مف فرع مجرد األخالؽ عمـ ألصبح نفسانى، ميؿ إلى يستند ذاتى حكـ مجرد( خير ىذا) بأف
 الفعػػػؿ ىػػػذا كػػػاف إذا مػػػا حػػػوؿ يتناقشػػػا أف شخصػػػيف أى عمػػػى المسػػػتحيؿ مػػػف ولصػػػار الػػػنفس، عمػػػـ

 ذاتػػػى ميػػػؿ أو شخصػػػية عاطفػػػة دمجػػػر  المسػػػألة كانػػػت لػػػو أخػػػرى، وبعبػػػارة. خطػػػأ أـ صػػػوابا المعػػػيف
 فػػى خػػالؼ عػػف لمحػػديث مجػػاؿ أى بالفعػػؿ ىنػػاؾ كػػاف لمػػا ذاؾ، أو الفعػػؿ ىػػذا نحػػو الفػػرد يستشػػعره

 .الخمقية المسائؿ حوؿ الرأى
 الػرأى فػى يختمفػوف النػاس ألف انظػرً  المحػاؿ، مػف اضػربً  النتيجػة ىذه يعتبر مور أف والحؽ

ذف. األخػالؽ موضوعات حوؿ بالفعؿ  عمػـ مػف أكثػر شػئ( األخػالؽ) بػأف التسػميـ مػف لنػا دَّ ُبػ فػال وا 
 أف صػحيح. األخالقيػة األحكػاـ تفسير فى التعبيرية أو النفعالية النظرية رفضنا قد دمنا ما النفس،
 األخػػالؽ يميػػز الػذى اإلضػػافى العنصػػر ىػذا ىػػو مػػا -الدقػة وجػػو عمػػى – يحػدد أف يسػػتطع لػػـ مػور
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 بالستناد الخير تعريؼ استحالة فى السابقة التحميمية ريتوبنظ امستمسكً  بقى ولكنو النفس، عمـ عف
 (.ٖٕٔ: ٜٛٙٔ إبراىيـ، زكريا) السيكولوجية أو الذاتية العتبارات بعض إلى

 

 : التربوية النظرية 
( يتوجػو) أف إلى يحتاج( الممارسة) مستوى عمى التربوى العمؿ أف يؤكد مف ىناؾ كاف إذا

 قيػػاـ إمكػػاف فػػى يتشػػكؾ آخػػر بعضػػا ىنػػاؾ أف إل ،(نظريػػة) أدؽ بمعنػػى أو وفمسػػفة، نظػػرى، بإطػػار
 لممفػػاىيـ المنطقػػى التوضػػيح أساسػػو لمقضػػية، فمسػػفيا تحمػػيال يتطمػػب الػػذى األمػػر ،(تربويػػة نظريػػة)

 لفظػة نسػتخدـ حيف نعنيو الذى ما. ومبيمة معتمة تظؿ ل حتى بدقة وتحديدىا المتضمنة واألفكار
 التربية؟ ميداف فى( النظرية)

 مػا إلػى نشػير أف ،النظريػة مفيػوـ تحميػؿ فػى المضػى قبػؿ النظػر، لفػت الميػـ مػف أف مىع
 لمفػظ فمػيس ومغالطػة، خرافػة يعد واحد( معنى) الواحد لمفظ بأف القوؿ أف مف التحميميوف إليو يذىب
نما ،(واحد معنى) الواحد  المعنػى يتحػدد: فتجنشػتايف وصػؼ بحسػب المعانى، مف عائمة لفظ لكؿ وا 
 وعميػػو فيػو، يػػرد الػذى( لمسػياؽ) وفقػػا ويتحػدد بيػػا، يسػتخدـ التػى الطريقػػة أو الكيفيػة عمػػى نػاءب لمفػظ
 كثيػػػرة، معػػػانى المفػػػظ يكتسػػػب فييػػػا، يػػػرد التػػػى السػػػياقات وتنوعػػػت المفػػػظ اسػػػتخدامات تعػػػددت فكممػػػا
 المػرتبط السػياقى المعنػى عػف نبحػث – إذف – فإننػا( النظريػة) نعنػى مػاذا: نسػأؿ حػيف فإننا وىكذا،

: السػػتار عبػػد ىػػانى) بيػػا( تسػػتخدـ) التػػى بالكيفيػػة وأيضػػا المفػػظ، فيػػو يػػرد الػػذى المغػػوى( بالسػػياؽ)
ٜٜٖٔ، ٔٓٗ.) 

 لمكيفيػة امحكًمػ ادقيقًػ احصػرً  E. Nagel نيجػؿ ارنسػت الشػيير العمػـ فيمسػوؼ قػدـ وقد ىذا
 أدبيػات فػى اراوانتشػ شيوعا تحميمو أعطى مما ،متعددة سياقات فى النظرية مفيوـ بيا يستخدـ التى
 (.ٚٓٔ ،ٖٜٜٔ: الستار عبد ىانى) التربية وفمسفة العمـ فمسفة

،  كثيػرة سياقات فى بالفعؿ تستخدـ( النظرية) كممة أف إلى نخمص القائمة ىذه دراسة ومف
 آخػر، اسػتخداـ يفتقػدىا مصػداقية لسػتخداميا ولػيس المعػانى، مػف جممة إلى لتشير متعددة وبطرؽ
 .عداىا ما تعمو( قيمة) يامعاني مف لمعنى وليس

 معنػى) لػو وكأف( النظرية) لفظ مع يتعامؿ لرأى انموذجً  نناقش أف يمكف المنطؽ ىذا ومف
 (.أوكونور) وىو تحميمى، فيمسوؼ الرأى ىذا صاحب أف رغـ ،(واحد

 مػف مجموعػة األغمب وفى معتمدة، فرضية" المعانى أضيؽ فى أوكونور عند النظرية فمعنى      
: أوكونػػور)" موضػػوعيا مػػادة شػػرح ىػػى األساسػػية وظيفتيػػا والتػػى منطقيػػا المترابطػػة وضالفػػر  ىػػذه

 قػػػػد( نظريػػػػة) كممػػػػة فػػػػإف لمشػػػػرح، العمميػػػػة الطػػػػرز أحرزتػػػػو الػػػػذى النجػػػػاح ويسػػػػبب ،(ٕٚٔ ،ٕٜٚٔ
 بسػبب األحيػاف مػف جػًدا كثيػر فػى استخدمت فقد الكممات، ىذه باقى ومثؿ مرموقة، مكانة اكتسبت
 معنػى وفحػص البحػت، الوصػفى لمعناىػا اسػتخدمت ممػا أكثػر والحتػراـ مكانػةال تحمػؿ التى قيمتيا
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 ل ومتػػى التربػػوى، السػياؽ فػػى وجديػػة بخطػورة( نظريػػة) كممػػة نأخػذ أف يجػػب متػػى لنػا يبػػيف النظريػة
 .ذلؾ نفعؿ أف إلى نحتاج

نمػػا ،(اعمًمػػ) التربيػػة يػػرى ل أوكونػػور أف ،التحميػػؿ فػػى البدايػػة ونقطػػة  مػػف مجموعػػة ىػػى وا 
 ليػا يكػوف مػا اغالًبػ النشػاطات ىػذه أف إل عػاـ، ىػدؼ لتحقيؽ ببعضيا المرتبطة العممية نشاطاتال

 يشبو وأكونور. التربوى بالعمؿ صمة لو آخر عمـ فى معينة عممية نظرية صورة فى النظرى تبريرىا
 امػوً ن يسػتيدؼ لحيػث  ذاتػو، حػد فػى عممػا لػيس بفالط اليندسة، أو الطب بمينة ىنا التعميـ مينة
 يسػتطيع لكػى أنػو عمػى منيػا، والوقايػة األمػراض عػالج ىى عممية نتائج يستيدؼ نماا  و  معرفة، فى

 ممارسػػتيـ فػػى العمميػػة المكتشػػفات مػػف يسػػتفيدوا أف عمػػييـ فػػإف بكفايػػة، الميمػػة بيػػذه القيػػاـ األطبػػاء
 عمميػػػـ،ب عالقػػػة ليػػػا التػػػى العمػػػوـ مػػػف أدنػػػى بحػػػد معرفػػػة لػػػدييـ يكػػػوف أف أيضػػػا وعمػػػييـ العمميػػػة،
 الخاصػة المختمفػة والعمػوـ األعضػاء ووظػائؼ التشػريح عمػوـ فػى اكثيػرً  يعرفػوا أف فعمػييـ وباألخص

 بمينػػة يػػدفعوف الػػذيف الطػػب مجػػاؿ فػػى البػػاحثيف إلػػى نظرنػػا فػػإذا ثانيػػة، ومػػرة. وعممػػو الجسػػـ ببنػػاء
 فػى يحممػوف ل ءىػؤل مػف اكثيػرً  أف لوجػدنا الجػراحيف، أو األطباء إلى فقط وليس التقدـ، إلى الطب
 األكبػر جزئيػا فػى تقػع الطبيػة المعرفػة فػى الناميػة فالجوانػب طبيػة، مػؤىالت أيػة األحيػاف مػف كثير
 النشػاطات فى وقوعيا مف أكثر األعضاء، وظائؼ وعمـ والكيمياء، الفيزياء، فى البحتة، العموـ فى

 (.ٕٛٔ ،ٕٜٚٔ: أوكونور) الجراحة قاعات أو ،الكشؼ غرؼ فى لألطباء اليومية
 .اليندسة لمينة بالنسبة مالحظتو يمكف الشئ ونفس
 ليسػت التربيػة إلييػا تسػتند التػى العمػوـ أف بمػا أنو نجد فسوؼ التعميـ، مينة إلى انتقمنا فإذا

 التربويػػة النظريػػة فػػى كبيػػرا تقػػدما نتوقػػع ل فإننػػا والرياضػػيات، والفيزيػػاء كالكيميػػاء متقدمػػة حالػػة فػػى
 كانػت العشػريف القػرف تربيػة ولعػؿ. النضج إلى والجتماع النفس عموـ صؿت عندما إل وتطبيقاتيا،

 عشػر والثػامف عشػر السػابع القػرنيف فػى والطػب اليندسػة عمييػا كانػت التػى البدائيػة الحالة نفس فى
 (.ٜٕٔ ،ٕٜٚٔ: أوكونور)

 التربػػوى، العمػػؿ عمييػػا يقػػوـ تربويػػة نظريػػة وجػػود بضػػرورة القػػوؿ جػػدوى فػػى مناقشػػتو وفػػى
 يرجػع ومنتسػورى، وفروبؿ، بستالوتزى، أمثاؿ مف التربوييف المصمحيف تأثير أف إلى أوكونور أشار
نجػػازاتيـ توصػػياتيـ إلػػى الغالػػب فػػى  فػػإف ثػػـ ومػػف النظريػػة، أفكػػارىـ أو كفػػايتيـ مػػف أكثػػر العمميػػة وا 

 إذ مفكرنػا أف كػذلؾ التػدريس، عػف جديػدة نظريػة مػف يراتػأ أشػد ىو التدريس فى جديدا عمميا أسموبا
 اعتبػارات إلػى ااستنادً  لمتبرير قابالً  يكوف أف يجب اجديدً  اأسموبً  فإف المثالية الناحية مف أنو يعترؼ
 حقػػػة كانػػػت إذا جديػػػدة، نظريػػػة أى أف كمػػػا تمامػػػا الطػػػب، أو اليندسػػػة فػػػى الحػػػاؿ ىػػػو كمػػػا نظريػػػة،
 أننػا بػالقوؿ تدرؾيسػ أنػو إل الفصػؿ، فػى طبقت إذا عممية وفوائد مزايا إلى تؤدى أف يجب وأصيمة،

 شػبو وقػد. والوثػوؽ القػوة ىػذه بمثػؿ وتطبيقاتيػا التربويػة النظريػات معظػـ بػيف الرتبػاط ادائًمػ نجد ل
 مػف عػدد يوجد حيث -الكالـ ىذا كتابتو وقت حتى -العالجى النفس عمـ فى يحدث بما ىنا األمر
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 بػالرغـ أنػو وجػد وقد النظرية، توخمفي لو منيا وكؿ العالج، فى المستخدمة المختمفة الفنية األساليب
 يسػػػتخدميا كمػػػا الفنيػػػة، األسػػػاليب فػػػإف اآلخػػػر، الػػػبعض مػػػع بعضػػػيا متناقضػػػة النظريػػػات أف مػػػف

 فػػػػػى السػػػػػتمرار تبػػػػػرر التػػػػػى المرضػػػػػية النتػػػػػائج نفػػػػػس تحػػػػػدث وكأنيػػػػػا تبػػػػػدو المػػػػػاىروف الممارسػػػػػوف
 . استخداميا

، النظػرى سػيابأسا مرتبطػة الفنيػة األسػاليب كانت إذا مستحيال ىذا وسيكوف  بػنفس المزعػـو
 وتطبيقاتيػػػا، الكيميائيػػػة أو الفيزيائيػػػة النظريػػػة بػػػيف الرابطػػػة فػػػى الحػػػاؿ ىػػػو كمػػػا،  القػػػوة مػػػف الدرجػػػة
 ىػػى النفسػػييف بالمعػػالجيف الخاصػػة النظريػػات إف نفتػػرض أف عمينػػا بػػأف ىػػذا مػػف أوكونػػور ويسػػتنتج

: أوكونػور)ليػا حقيقيػة أسػبابا وفتكػ أف مػف أكثػر العمميػة لمممارسػة عقالنيػة مبػررات األصػحج عمى
ٔٗٙ .) 

 أف أكػػػد حيػػػث التربيػػػة، فػػػى النظريػػػة فكػػػرة عمػػػى (ٛٗٔ: أوكونػػػور) ىجػػػوـ ضػػػراوة وتشػػػتد
 العمميػػة األسػػاليب عمػػى القػػائـ العممػػى الػػنفس عمػػـ ونمػػو نشػػأة قبػػؿ جػػاءت التػػى التربويػػة النظريػػات

 تخمينػػات قميمػػة أو كبيػػرة جػػةدر  إلػػى كانػػت( قيميػػة أحكػػاـ أو فمسػػفية تػػأمالت مجػػرد تكػػف لػػـ عنػػدما)
 خاطئػة كانػت أنيػا إل ومنتظمػا، ذكيػا كػاف وبعضيا الناجحة، الممارسة تفسير أو لشرح ذكية دقيقة
 نظػر وجيػات مثؿ ،دليؿ عمييا يقـ لـ تخمينات كاف وبعضيا ىربارت، سيكموجية مثؿ مغموطة، أو

 لمفػػاىيـ لػػندراؾ قابمػػة غيػػر تكييفػػات، أو مواءمػػات مجػػرد كػػاف الػػذى العقمػػى، النظػػر فػػى منتسػػورى
 التػى الطريقػة بقاعػدة بقػوة التػـز قػد النظريػات ىذه مف كثيرا أف الحقيقة فى لمفكرنا وبدا. ميتافيزيقية
 إنيا حيث جانبا، الحقائؽ نترؾ بأف نبدأ إذف دعنا" اإلنساف طبيعة يشرح أف روسو حاوؿ بواسطتيا

 فقػػد األحػػواؿ أغمػب وفػػى مرضػػية، غيػر النتػػائج نػػتكا أف اغريًبػ فمػػيس ليػػذا ،"المسػألة عمػػى تػؤثر ل
 فى مثمرة بدع أو لمستحدثات تفسيرات أو شروح مجرد وأنيا بالعقـ، النظريات ىذه أوكونور وصؼ

 . ييـ الذى الشئ ىو والتطبيؽ الممارسة كانت حيث التربوى، التطبيؽ أو التربوية الممارسة
 ىػػػى كمػػػا( نظريػػػة) كممػػػة أف إلػػػى يخمػػػص أف إلػػػى المناقشػػػة فػػػى طػػػويال أوكونػػػور ويمضػػػى

 تجػد وأنيػا! مجاممػة فييػا لفتػة مػف أكثػر ليسػت عامػة، بصفة ىى التربوية، اتالسياق فى مستخدمة
 عمػػػـ أو الػػػنفس عمػػػـ فػػػى عمييػػػا المتفػػػؽ أو المعتمػػػدة التجريبيػػػة النتػػػائج نطبػػػؽ عنػػػدما فقػػػط تبريرىػػػا

 اليػػػػوة) أف إلػػػػى واعػػػػيف نكػػػػوف أف فيجػػػػب ىنػػػػا وحتػػػػى. التربيػػػػة مزاولػػػػة أو ممارسػػػػة عمػػػػى الجتمػػػػاع
 تجعػػػؿ بحيػػػث كبيػػػرة، بدرجػػػة واسػػػعة ىػػػوة ىػػػى عمييػػػا تقػػػوـ التػػػى والحقػػػائؽ نظرياتنػػػا بػػػيف( التخمينيػػة
 المسػتقبؿ فػى الجتماعيػة العمػوـ نمػو يػؤدى أف فػى يأمػؿ وىو. راضية غير قمقة المنطقية مشاعرنا

 ،ٕٜٚٔ: أوكونػػػور) العمػػػوـ ىػػػذه لتطػػػوير احػػػافزً  يعطينػػػا األمػػػؿ ىػػػذا وأف اليػػػوة، ىػػػذه تضػػػييؽ إلػػػى
ٔ٘ٓ.) 

ذا  المتناسػػػػقة الفرضػػػػيات مػػػػف مجموعػػػػة أو فرضػػػػية العممػػػػى معناىػػػػا فػػػػى النظريػػػػة كانػػػػت وا 
 أقصػى حػد ذو المفػاىيـ مػف نظػاـ ىػى أو معينػة، ظػاىرة تفسػير أو شػرح وظيفتيػا امنطقيً  المترابطة
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 قبػؿ مػف ارتبػاط بينيػا يكػف لػـ التػى القػوانيف مػف مجموعات وتنظيـ توحيد فى وتستعمؿ التجريد مف
 أو معينػػة، بظػػاىرة الخاصػػة المفػػاىيـ مػػف لمجموعػػة عقمػػى بنػػاء ىػػى أو واحػػد، اسػػتنباطى نظػػاـ فػػى

 (.٘ٔ: ٜٜٚٔ فيمى، الديف سيؼ) المتشابية الظواىر مف مجموعة
ذا  عمػػى وقػػدرتيا التفسػػير، عمػػى قػػدرتيا خػػالؿ مػػف تمػػتحف ضػػعفيا أو النظريػػة قػػوة كانػػت وا 

 النظريػة فػإف ثػـ ومػف معػيف، مجػاؿ فػى اإلنسػاف تواجػو التػى المشػكالت حػؿ ىعم قدرتيا ثـ التنبؤ،
 مختمػؼ بيف والتوفيؽ الظاىرة جوانب مختمؼ تفسير عمى األكبر قدرةال المقبولة ىى التى تكوف ليا

 والنظريػة فييػا، التسػاؤؿ تثيػر التػى الجوانػب مختمػؼ بيف والتوفيؽ فييا، التساؤؿ تثير التى الجوانب
 وتقديـ بيا، واإلحاطة معيف مجاؿ فى ىى المشكمة فيـ مف اإلنساف تمكيف عمى األكبر ةالقدر  ذات
 .مناسبة حموؿ
أو  السموكية العموـ فى النظرية أف إل عموما، العممية النظرية عف قولو يمكف مما ىذا كاف إذا    
 العمػػػػوـ جػػػاؿم فػػػى النظريػػػة عػػػف بالضػػػرورة تختمػػػؼ( واإلنسػػػانية الجتماعيػػػة العمػػػوـ آخػػػر بمعنػػػى)

 طبيعػة إلػى أو لمنظريػة العاـ المعنى عمى الختالؼ يقؼ ول خاص، بوجو الفيزياء ومنيا الطبيعية
نما تحوييا، التى المفاىيـ  .اإلنسانية الظاىرة طبيعة إلى الختالؼ يرجع وا 

 كػاف سػواء ؛بػو تحػيط التػى البيئػة مواجيػة فػى الحػى الكػائف عػف يصػدر مػا ىػو السموؾ إف
 مػا بدرجػة يخضػع كمػا لممالحظػة، خاضػع بػذلؾ وىػو جماعػة، فى عضوا أو فردا الحى فالكائ ىذا
  تنطبؽ أف يمكف العممى والبحث العمـ أساليب أف والتجربة لممالحظة خضوعو ومعنى. التجربة إلى

 الظاىرة عف جوانبيا مف كثير فى تختمؼ جماعية، أو كانت فردية السموكية، الظاىرة أف إل عميو،
 أو القوى أف بمعنى السموكية، الظاىرة تعقد ىو الختالؼ ظاىرم أىـ ولعؿ. الفيزيائية أو الطبيعية
 والتشػابؾ، والكثػرة التعقيػد مػف عاليػة درجػة عمػى أشػكالو تحدد أو السموؾ عمى تؤثر التى المتغيرات

 فصػػؿ أو العوامػػؿ ىػػذه اكتشػػاؼ بالفعػػؿ يصػػعب بحيػػث والخفػػاء، الغمػػوض مػػف كثيػػرة أحيػػاف وفػػى
 كالذكاء، داخمية حيوية بقوى ترتبط السموكية الظاىرة فإف ذلؾ، عمى عالوة. اآلخر عف منيا ةواحد
 تخضػع ل يجعميػا بمػا الجسػـ، فػى المختمفػة واألجيزة الغدد إفرازات أو العصبى الجياز مكونات أو

 عمى مؤثرةال والمتغيرات القوى ىذه أف التعقيد، ىذا يزيد ومما. والتحميؿ الكشؼ لقوى وجالء بسرعة
 يكػػوف ثػػـ ومػػف ومتضػػادة، متصػػارعة تكػػوف قػػد معػػيف، سػػموؾ إلػػى تػػؤدى والتػػى اإلنسػػانى، السػػموؾ
 (.ٚٔ: ٜٜٚٔ فيمى، سيؼ)مختمفة تكوف قد ؾمو الس ىذا مسببات أف إل واحد، سموؾ ىناؾ

 فى تربوية نظرية إيجاد العسير مف بأنو ىنا أوكونور إليو استند الذى الزعـ فإف ذلؾ وعمى
 زعػػـ ىػػو العمميػػة، النظريػػة معػػايير إلػػى بػػالرجوع( قياميػػا) اسػػتحالة أسػػاس عمػػى ،(محتػػـر) ؿشػػك أى

 آخػػريف، تحميميػػيف رأى فػػى وىػػذه واحػػدا، معنػػى لػػو فوكػػأ( النظريػػة) لفػػظ مػػع يتعامػػؿ ألنػػو ؛خػػاطئ
 الطبيعيػػة العمػػوـ فػػى النظريػػة مفيػػوـ مػػف يتخػػذ أنػػو كمػػا المغػػة، طبيعػػة مػػع تتعػػارض ومغالطػػة خرافػػة
 السػتخدامات( حقيقػة) مػع يتنػافى الػذى األمػر ا،واحػدً  ااسػتخدامً  لممفيوـ وكأف عميو، يقاس انموذجً 
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 القػوؿ يمكػف وعميػو. إليػو تشػير الػذى المعنى وباختالؼ فيو، وردت الذى السياؽ باختالؼ المتعددة
 النظريػة ومقػاييس لمعايير تخضع ول العممية، النظرية مثؿ تعمؿ ل التربوية النظرية كانت إذا بأنو

 التربيػة فػى التنظيػر إنكػار أو التربيػة فػى النظريػة مفيػوـ إنكػار – منطقيػا – يعنى ىذا فإف العممية،
 (.ٜٓٔ ،ٖٜٜٔ: الستار عبد ىانى)

 بالنسػبة أوكونػور، لموقػؼ مغػايرا موقفػا وقػؼ Ryle" رايؿ"  وىو آخر، اتحميميً  افيمسوفً  لكف
 التػى( العقميػة األسػطورة) عميػو أطمػؽ مػا لمياجمة صالف أفرد حيث والممارسة، النظرية بيف لمعالقة
 بتنظيػر، فمنقػؿ أو ،نظػرى بتػدريب مسػبوقة كانػت إذا وذكيػة متقنػة تكػوف الممارسػة بػأف وتػؤمف ترى
 القضػية ىػذه تناولوا الذيف والفالسفة المنظريف مف كثير عند صدى ليا كاف" شؾ نزعة" بذلؾ ليثير

 (.ٛٔٔ :ٕٛٓٓ الستار، عبد ىانى) بالتحميؿ
 بموضػوع المعرفػى اإللمػاـ) النظرية المعرفة فيناؾ المعرفة، مف نوعيف بيف( رايؿ) ميز فقد

 مؤكدا ،(ما شئ ممارسة كيفية عمى القدرة( )العممية) المعرفة وىناؾ ،(الموضوعات مف بعدد أو ما
 مسػػػبقة نظريػػػة معرفػػػة – بالضػػػرورة – يتطمػػػب ل كميػػػا، الممارسػػػة أشػػػكاؿ مػػػف شػػػكؿ كػػػؿ أف عمػػػى

 قػػد اإلنسػػاف أف لنػػا أظيػػرت التػػاريخ خبػػرة أف ذلػػؾ عمػػى ودليمنػػا الممارسػػة، بتمػػؾ المتصػػمة بالمبػػادئ
 عػرؼ كمػا أرسطو، يد عمى الستدلؿ ومبادئ قواعد تترسخ أف قبؿ الستدلؿ يمارس أف استطاع
 -فالنػاس أرسػطو، قواعػد يػتعمـ أف قبػؿ مػف عنيا يكشؼ وكيؼ المغالطات، يتحاشى كيؼ اإلنساف

 .البتة يفكروا فمف ذلؾ فعموا إف ألنيـ فيو، تفكر سوؼ لما بالتخطيط تشتغؿ ل -رايؿ رأى ىف
 : (ٜٔٔ :ٕٛٓٓ)ىانى عبد الستار،  ومف ىنا انتيى رايؿ إلى النتائج الثالث التالية   
، والممارسة الصحيحة الصائبة يمكػف الممارسة مف الناحية التاريخية سابقة عمى النظرية ، -ٔ

ا مػػػف يانػػػا ، أف تسػػػبؽ القواعػػػد والمبػػػادئ المنظمػػػة إياىػػػا. بػػػؿ إف ىنػػػاؾ عديػػػدً بػػػؿ يجػػػب أح
، فػػالظريؼ الممارسػػات واألعمػػاؿ المتقنػػة لػػـ تتشػػكؿ بعػػد قواعػػدىا ومبادئيػػا كالفكاىػػة مػػثالً 

يعمػؿ( نكتػة ظريفػة ، ومػع ( عػف سػواىا، ويعػرؼ كيػؼ )يعرؼ كيػؼ يميػز النكتػة )الظريفػة
مبػدأ(، ويمكػف اإلشػارة إلػى أف شكسػبير )قاعػدة( ول )لؾ )وصػفة( ول ذلؾ فيو ل يعرؼ لػذ

كتػػب العديػد مػػف الروايػات والمسػػرحيات بنجػاح وافػػر، وفػى الوقػػت نفسػو لػػـ يسػػتند  -مػثالً  –
 فى ذلؾ بوعى  بنظرية كمنت خمؼ ما أنتج.

ا إلػػى درجػػة عاليػة فػػى المعرفػػة النظريػة، ومػػع ذلػػؾ نجػػده إف فػردا مػػا يمكػػف أف يكػوف متمكًنػػ -ٕ
، مالحظػػة نممسػػيا فػػى حياتنػػا اليوميػػة -بػػالطبع –الممارسػػة العمميػػة، وىػػذه غيػػر كػػؼء فػػى 

 ومف ثـ يصعب إنكارىا.
أف افتػػراض أف ثمػػة أولويػػة وأسػػبقية لمنظريػػة عمػػى الممارسػػة يتضػػمف فػػى طياتػػو صػػورة مػػف  -ٖ

النكػػوص والرتػػداد، ألف التنظيػػر فػػى حػػد ذاتػػو إف ىػػو إل ممارسػػة "متقنػػة وذكيػػة"، يتطمػػب 
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 -ىػػو اآلخػػر –ر نظػػرى مسػػبؽ، حتػػى يػػأتى التنظيػػر متقنػػا، وىػػذا اإلطػػار بػػدوره وجػػود إطػػا
 ا عميو، وىكذا، إلى ما لنياية.ا سابقً يتطمب تنظيرً 

ا نضػػعو وبالتػػالى، فإنػػو، لمػػا كنػػت الممارسػػة متقنػػة وذكيػػة ، فالنظريػػة ليسػػت بالضػػرورة شػػيئً    
اضح فى كتابات عدد مف فالسفة فى مقابؿ الممارسة. ىذه ىى فكرة ) رايؿ( التى كاف ليا أثرىا الو 

 التربية التحميمية.
وعندما نقرأ بعض الكتابات الغربية التى تعود ببدء التفمسؼ إلى بػالد اإلغريػؽ، ويرفضػوف      

النظر إلى الحضارة المصرية القديمة، وكذلؾ بعض الحضػارات الشػرقية السػابقة عمػى اليونانيػة، ل 
ة كانت جيدا متجميا فى )الممارسػات(، دوف أف ُيَنظّػروا ليػا، لشئ إل ألف الحضارة المصرية القديم

مع أف فكرة الخمود كانت وراء بناء األىرامات، وبناء األىرامات نفسػو، مػا كػاف يمكػف أف يػتـ بػدوف 
ا عمػػػػى النتػػػػائج كػػػػاف منصػػػػبً  -فيمػػػػا يبػػػػدو –وعػػػػى بمػػػػا يتطمبػػػػو مػػػػف "نظػػػػر رياضػػػػى"، لكػػػػف التجػػػػاه 

 والممارسات.
ى الممارسػػات العربيػػة فػػى المغػػة العربيػػة، حيػػث كانػػت ىنػػاؾ ممارسػػات وقػػؿ مثػػؿ ذلػػؾ عمػػ    

منضػػبطة، وقػػدرة عمػػى التمييػػز بينيػػا وبػػيف تمػػؾ غيػػر المنضػػبطة، وذلػػؾ قبػػؿ أف يبػػرز عممػػاء المغػػة 
 الُمَنّظريف والذيف وضعوا قواعد النحو العربى..

بضػػرورة التفرقػػة بػػيف ومػػف ىنػػا نجػػد )مػػور( يقػػدـ لنػػا تفسػػيرا أقػػرب إلػػى )المعقوليػػة( ، وذلػػؾ     
وطائفة أخرى مف النظريات التى تنضوى تحت لوائيا النظرية التربوية ، فوظيفة  ،النظريات العممية

العمـ ىى التفسير عموما، والغرض األساسى مف الشتغاؿ بػالعمـ ىػو معرفػة حقيقػة العػالـ والتعبيػر 
ا إف مثػػؿ ىػػذه القػػوانيف قًػػح (.ٜٔ، ٜٙٛٔ)ت.مػػور: عػػف ىػػذه الحقيقػػة فػػى صػػورة قػػوانيف الطبيعػػة 

نما فػى إعانتنػا عمػى التنبػوء  يمكف استخداميا، بعد تبيف صحتيا، ليس فقط فى تفسير ما يحدث، وا 
ا بػػػأف يرشػػػدنا إلػػػى كيفيػػػة اإلفػػػادة مػػػف والػػػتحكـ ، بدرجػػػة معينػػػة، فػػػى المسػػػتقبؿ، ولػػػيس العػػػالـ مطالًبػػػ
ى الوقػائع المسػتقبمية موضػوع عممػى، المعرفة التػى بمػغ إلييػا. إف الكيفيػة التػى نػتحكـ مػف خالليػا فػ

ولكف القرار الذى نتخذه فيما إذا كاف ينبغى أف نستفيد مف ىذه الكيفية أو ل نسػتفيد، والشػكؿ الػذى 
 ا.ا عمميً تتخذه ىذه اإلفادة فميس أمرً 

لقػػد قػػدـ مػػالتس نظريػػة عمميػػة فػػى السػػكاف بتقريػػره أف عػػدد السػػكاف يميػػؿ إلػػى الزيػػادة عػػف      
يعػة، وأف التػزاف بػػيف عػدد السػكاف والمػػوارد الطبيعيػة يمكػف تحقيقػػة مػف خػالؿ األمػػراض مػوارد الطب

والمجاعات والحروب، ولكف حيثما استخدـ نظرية فى النصح بعػدـ الػزواج المبكػر ، لػـ يكػف يسػمؾ 
نما باعتباره مصمحً باعتباره عالمً   ا، ألنػو كػاف يقػدـ نصػيحة عمميػة لنداريػيف وغيػرىـ،ا اجتماعًيػا، وا 

وىكػػػذا نسػػػتطيع أف نميػػػز بػػػيف النظريػػػات التفسػػػيرية مثػػػؿ نظريػػػة نيػػػوتف ونظريػػػة واجنػػػر، والنظريػػػات 
العمميػػة، وىنػػا نالحػػظ أف عمػػؿ العػػالـ يتمثػػؿ فػػى الفيػػـ والتفسػػير، ولػػيس فػػى النصػػح واإلرشػػاد. إف 
عممػػو ىػػو الكشػػؼ، والتربيػػة، عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ، نشػػاط عممػػى فػػى األسػػاس، أمػػا ماىيػػة ذلػػؾ 
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ا عمػػى إحػػداث شػػئ ، كتغييػػر العممػػى ، فتحتػػاج إلػػى فحػػص وتػػدقيؽ ، ولكنيػػا تشػػتمؿ أساًسػػالنشػػاط 
اتجاىػػات وسػػموؾ النػػاس ، وبخاصػػة األطفػػاؿ ومػػف ثػػـ يكػػوف عمػػؿ المربػػى، أو المعمػػـ، ىػػو إحػػداث 

 (.ٕٓ، ٜٙٛٔ)ت.مور: تغيير فى العالـ 
النظريػػػة العمميػػػة إف ىػػػذه التفرقػػػة ضػػػرورية، وينبغػػػى أخػػػذىا فػػػى العتبػػػار، وبينمػػػا تكػػػوف     

وصػػفية تفسػػيرية فػػى أساسػػيا، فػػإف النظريػػة التربويػػة ل تحػػاوؿ تفسػػير العػػالـ، إف وظيفتيػػا األساسػػية 
رشػػادية. وبينمػػا  Hirstكمػػا يؤكػػد ىرسػػت  ىػػى توجيػػو الممارسػػات التربويػػة، إف وظيفتيػػا عالجيػػة وا 

وتقريػػر مػػا ينبغػػى أف تحػػاوؿ النظريػػة العمميػػة تفسػػير مػػا ىػػو قػػائـ، تحػػاوؿ النظريػػة التربويػػة وصػػؼ 
نفعمو مع الناشئة ، وليس معنى ىػذا أف النظريػة التربويػة ل تعػيف عمػى تفسػير وفيػـ مػا يحػدث فػى 
المػػدارس وغيرىػػا مػػف المؤسسػػات التعميميػػة، لكػػف معنػػاه فقػػط أف الطػػابع العممػػى ىػػو الطػػابع الغالػػب 

 عمى النظرية التربوية.
عمى النظرية التربوية، ذلؾ العتراض الذى  ونستطيع اآلف أف نقوؿ أف أحد العتراضات    

يتمثػػؿ فػػى أنيػػا ليسػػت كالنظريػػة العمميػػة فػػى كػػؿ األمػػور لػػيس لػػو مػػا يبػػرره، ولػػيس مجػػرد صػػعوبة 
ا عمػػػى النظريػػػة التربويػػػة، ألف النظريػػػة التربويػػػة ل اختبػػػار النظريػػػة التربويػػػة بوقػػػائع العػػػالـ اعتراًضػػػ
ول يمكػػف  ،النظريػػة التربويػػة ليسػػت كالنظريػػة العمميػػةتحػػاوؿ أف تخبرنػػا بشػػئ عػػف ماىيػػة العػػالـ. إف 

اختبارىػػا بػػالطرؽ المتبعػػة فػػى العمػػـ. ولػػيس معنػػى ىػػذا أننػػا نعفػػى النظريػػة التربويػػة مػػف جميػػع النقػػد 
الذى يمكف أف يوجو إلييا، ومف ثـ ينبغى أف نوضػح الكيفيػة التػى يػتـ بمقتضػاىا التأكػد مػف صػحة 

الجوىريػػة فػػى أنػػو ل ينبغػػى أف ننكػػر عمػػى النظريػػة التربويػػة اسػػـ النظريػػة التربويػػة. وتتمثػػؿ النقطػػة 
النظرية لمجرد أنيا ل توافؽ بعض األمور المتبعة فى العمـ، فال يعنى ذلؾ أنيا غيػر نظريػة. ومػف 

 (.ٕٔ، ٜٙٛٔ)ت.مور: ف النظرية بمعناىا العممى ىى النظرية الوحيدة المقبولة أالخطأ أف نزعـ 
تالؼ النظريػػات العمميػػة عػػف النظريػػات العمميػػة، إل أف ىنػػاؾ )صػػمة( وعمػػى الػػرغـ مػػف اخػػ     

بينيمػػا، فالنظريػػة التربويػػة تتضػػمف عناصػػر ل نجػػدىا فػػى النظريػػة العمميػػة، األمػػر الػػذى يعنػػى أف 
قبوليػػا أو رفضػػيا، ل يتعػػيف أف يكػػوف بػػالرجوع إلػػى مػػدى  فػػإف ومػػف ثػػـ –نصػػدؽ النظريػػة التربويػػة 
المبريقيػػة. ومػػع ذلػػؾ ، فػػإذا كػػاف لمتوجييػػات أو النصػػائح العمميػػة التػػى  اتسػػاؽ نتائجيػػا مػػع النتػػائج

تقػػػدميا النظريػػػة التربويػػػة أف تكػػػوف مقبولػػػة، فإنػػػو يتعػػػيف أف تكػػػوف مبنيػػػة عمػػػى فيػػػـ صػػػحيح لمعػػػالـ 
)حقائؽ( خاصة فيما يتعمؽ بطبيعػة المػتعمـ ، نمػوه ، كيػؼ يػتعمـ ، وكيػؼ يسػتجيب أو يتفاعػؿ مػع 

جػزء عممػى فػى أى نظريػة  –ا حتًمػ –األمػر الػذى يعنػى أنػو سيصػبح ىنالػؾ  المؤثرات الجتماعية،
ا لمػػا يحػػدث فػػى ا وافًيػػتربويػػة متكاممػػة، ومػػف ثػػـ القػػوؿ أنػػو إذا كانػػت النظريػػة العمميػػة تعطػػى تفسػػيرً 

العالـ مستندة إلى أدلة وبراىيف ثابتة، فإف النظرية التربوية تقػدـ توجييػات ونصػائح وافيػة لمممارسػة 
 (.ٔٔٔ، ٖٜٜٔ)ىانى عبد الستار: ى أدلة وبراىيف مناسبة تستند إل
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ذا كػاف ىػػدؼ النظريػػة     بالدرجػة األولػػى ىػػو التفسػير ، إل أنػػو مػػف  –عمػى وجػػو العمػػـو  –وا 
الضرورى النظر بعيف العتبار إلى أف تفسير النشاط اإلنسانى فى مجاؿ مثػؿ التربيػة يختمػؼ إلػى 

وذلؾ ألنو يتضمف أمورا تتعمؽ بالقيـ والمعتقػدات واألحكػاـ  حد كبير عف التفسير فى ميداف العمـ ،
الخمقيػػة ، وعميػػو فإنػػو يصػػبح مػػف الخطػػأ العتمػػاد عمػػى نظريػػة عمميػػة فػػى تفسػػير وتوجيػػو الممارسػػة 

 (.ٕٔٔ، ٖٜٜٔالتعميمية ، وذلؾ لختالؼ طبيعة العمـ عف طبيعة التربية )ىانى عبد الستار: 
فتراضػػات معينػػة تعتبػػر أساسػػا لنظريتػػو ، فػػإف أى شػػخص يحػػاوؿ وكمػػا ينبغػػى أف يبػػدأ العػػالـ با   

صػػػياغة نظريػػػة عمميػػػة ينبغػػػى أف يبػػػدأ بافتراضػػػات معينػػػة . وبينمػػػا تتخػػػذ افتراضػػػات العػػػالـ صػػػورة 
غايػة يجػب  –تتخذ افتراضات المنظػر العممػى صػورة فػرض إرشػادى  ،فروض عف العالـ المبريقى

نة عمى بموغ ىذه الغايػة . وكمػا يفتػرض العػالـ فروضػا تحقيقيا ، وافتراضات خاصة بالوسائؿ المعي
معينػػة عػػف الشػػروط المبدئيػػة والمػػواد الخػػاـ التػػى يتعامػػؿ معيػػا )العػػالـ متماثػػؿ ويتحػػدد عميػػا( ، فػػإف 
عمى المنظر العممى أف يصوغ افتراضاتو عف الشػروط البدائيػة والمػواد الخػاـ . إف عميػو أف يصػوغ 

يػػػػة الكونيػػػػة، باإلضػػػػافة إلػػػػى افتراضػػػػات أخػػػػرى . ولعػػػػؿ أحػػػػد ىػػػػذه افتراضػػػػاتو بتماثػػػػؿ الطبيعػػػػة والعم
ف عمػى بمػوغ الغايػة المرجػوة، ول معنػى شأنو أف يعػي الفتراضات أف الناس قادروف عمى كؿ ما مف

 (.ٖ٘، ٜٙٛٔلوضع خطة عمؿ ما لـ يكف الناس قادريف عمى تنفيذىا )ت.مور: 
 

 بعض المفاىيـ التربوية:
ا لمػنيج فمسػػفتيـ، عمػى تحميػؿ مػػا يحفػؿ بػو المجػػاؿ التربػوى مػػف ا، وفقًػثيػػرً التحميميػوف كركػز     

ف ىػػذا العػػالـ ل يصػػؿ إلػػى ، حيػػث إ، ألف المفػػاىيـ تقػػوـ بعمميػػة تصػػفية لخبراتنػػا عػػف العػػالـمفػػاىيـ
ا، لكػف العكػس ىػو الػذى يحػدث، ومػف ثػـ كػاف عمينػا أف نصػنؼ ا منظمً وعينا معنوف األجزاء ومرتبً 
ح ليػذا العػػالـ معنػى لنػػا. وكفالسػفة، رغبػػوا أف يقػرروا مػػا إذا كانػت المفػػاىيـ خبراتنػا فيػػو، حتػى يصػػب

نػو لمػف  ذا كانػت كػذلؾ، فػأيف يمكػف تطبيقيػا؟ وا  الخاصة التى يطبقونيػا عمػى ىػذا العػالـ مناسػبة؟ وا 
السػػذاجة أف نفتػػرض أننػػا بكػػؿ بسػػاطة نسػػتطيع أف نػػرى األشػػياء فػػى ذاتيػػا، بػػؿ يجػػب عمينػػا األخػػذ 

 (.ٕٔ: ٕٙٓٓنيممر، )المفاىيـ التى تفسرىا العتبار بعيف 
 لكف، كيؼ يتـ تحميؿ المفاىيـ؟     
نبػدأ كقاعػػدة ، بفحػػص الكممػػات التػػى تعبػػر عػػف المفيػػـو ، وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، لكػػى نحمػػؿ      

مفيومػػا مثػػؿ )التػػدريس(، نبػػدأ أول بػػالنظر فػػى كيفيػػة اسػػتخداـ كممػػة )تػػدريس( فػػى سػػياقات مختمفػػة، 
ألطفػاؿ، التػػدريس بطريقػة سػيئة..تدريس المغػة العربيػػة، وتعمػيـ أنفسػنا. ول ينبغػػى أف مثػؿ التػدريس ل

نقػػؼ عنػػد ىػػذا الحػػد، ألننػػا ل نسػػعى إلػػى أف نعػػرؼ معنػػى الكممػػة فحسػػب، ولكػػف مػػا يحتويػػو ىػػذا 
ا؟ وفػػى أى أحػػواؿ يكػػوف ل يحتويػػو، باختصػػار، ومػػاذا يتضػػمنو ؟ ومػػا يفترضػػو مسػػبقً  المعنػػى، ومػػا
 ا؟مً استخدامو مالئ
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، إذا تأممنػػا السػػياقات األربعػػة التػػى ذكرناىػػا تػػوا ، نجػػد أنيػػا تخبرنػػا عػػف حقيقػػة واحػػدة فمػػثالً     
، أى أف التػػدريس عبػػارة عػػف نقػػؿ معمومػػات ا لشػػخص مػػاعػػف التػػدريس، وىػػى أننػػا دائمػػا ُنػػدرس شػػيئً 

 بيف الناس. 
يتضػػػمنو نقػػػؿ رض لنػػػا، إذ قػػػد نتسػػػاءؿ: مػػػا الػػػذى لكػػػف، يظػػػؿ مثػػػؿ ىػػػذا التحميػػػؿ غيػػػر ُمػػػ     

فتػػرض أننػػا قمنػػا بالتػػدريس، لكػػف ن المعمومػػات؟ كيػػؼ نعػػرؼ أننػػا قمنػػا بالفعػػؿ بتعمػػيـ شػػخص مػػا؟
ا، فيؿ نكوف بالفعؿ قد عممناه؟ مف المحتمؿ أف تكوف اإلجابة بالنفى. ىنػا الطالب لـ يتعمـ منا شيئً 

ف ل نسػتطيع أف ا، ومف ثـ فػنحنضع أيدينا عمى حقيقة أخرى عف التدريس، وىى أنو يتضمف تعممً 
الحقيقػػػػػة التصػػػػػورية( منػػػػػا، وىػػػػػذا يسػػػػػمى )يػػػػػتعمـ ا مػػػػػا، مػػػػػا لػػػػػـ ا مػػػػػا، شػػػػػيئً منػػػػػا إنسػػػػػانً نػػػػػزعـ أننػػػػػا عمّ 

Conceptual ويجػػب تمييزىػػا عػػف الحقيقػػة كحقيقػػة يػػتـ اكتسػػابيا بػػالنظر فيمػػا تتضػػمنو مفاىيمنػػا ،
يػة عبػارة عػف بحػث التى تنبنى عمى مالحظػة العػالـ. ومعظػـ الفمسػفة التحميم Impiricalالتجربية( )

 (.ٕٔ: ٕٙٓٓ)نيممر،  عف الحقائؽ التصورية
لكف، ينشأ ىنا تساؤؿ عف الفرؽ بيف تحميؿ المفيوـ، والتعريػؼ القاموسػى لمكممػة المماثمػة؟     

الحػػؽ أنػػو، بينمػػا يحػػدد القػػاموس معنػػى الكممػػة، يقػػدـ التحميػػؿ األسػػاس المنطقػػى ليػػذا المعنػػى. إنػػو 
و الحالت التى تـ تطبيؽ الكممة عمييا، جميعيا، أسئمة لػنفس المفيػوـ. يخبرنا: لماذا أعد األشياء أ

القوؿ بػػػأف التحميػػػؿ الصػػػحيح يحػػػدد ا فػػػى بعػػػض األحيػػػاف بػػػإف ىػػػذا التمييػػػز يمكػػػف أف يبػػػدو بسػػػيطً 
األحواؿ الضرورية والكافية" لتطبيؽ المفيوـ. وعمى سبيؿ المثاؿ، فإنو لشرط ضرورى لمتػدريس أف "

ا مػا مػف غيػر أف أقصػد أف تتعمميػا، وأقصد أف يتـ تعمميا، فإذا ذكػرت شػيئً أقدـ بعض المعمومات، 
 فكأنى بذلؾ ل أقـو بتدريس حقيقى.  

وألف الميمة األساسية لفمسفة التربية عند التحميمييف ىى توضيح المفاىيـ التربوية، فػإف لنػا     
 فى عالـ التربية.أف نتوقؼ أماـ تحميؿ بعض فالسفة التحميؿ لبعض المفاىيـ المستخدمة 

والتػػػى تػػػتمخص فييػػػا ، فينػػػاؾ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ قضػػػية مثػػػؿ قضػػػية الضػػػبط الجتمػػػاعى      
مما يكوف لو أصداؤه عمى العمؿ التربػوى، فمػا ىػى حػدود الحريػة أمػاـ  ،العالقة بيف الفرد والمجتمع

 التمميذ. وما حدود النظاـ الذى يمارس لضبط سموؾ األفراد؟
 حريػػػة عمػػػى كبػػػرى مػػػؤامرة حقيقتػػػو فػػػى يكػػػوف مػػػا اكثيػػػرً  الجتمػػػاعى النظػػػاـ أف رسػػػؿ يقػػػوؿ

 جػاء الػذى المجتمػع ثقافػة فػى اغمسً  ومواطنوه ذووه يغمسو حتى وينشأ الطفؿ يولد يكاد فال األفراد،
 أو العقائػػد تمػػؾ سػػالمة عػف النظػػر بغػػض يسػمؾ، وكيػػؼ يعتقػػد مػػاذا يمقنونػو ينفكػػوف ول فيػػو، عضػوا
 تكػػوف أف عنػػدىـ الميػػـ فمػػيس ،(ٗٔٔ رسػػؿ، برترانػػد: محمػػود يػػبنج زكػػى) السػػموؾ ىػػذا صػػواب
 المجتمػع، أفػراد سػائر عقائد ىى ىذه تكوف أف الميـ بؿ ا،صوابً  السموؾ يكوف أف أو سميمة العقيدة
ذف يسػمكوف، وىكػذا ل واحػػدة، قالػب فػى غيػػره مػع ينصػب أف الجديػػد الناشػئ عمػى محتػػوـ فحػتـ وا   وا 
 اجػػػػديرً  النػػػػاس أعػػػػيف فػػػػى الطفػػػػؿ ويكػػػػوف السػػػػخرية، موضػػػػع يوضػػػػع أف يسػػػػتحؽ الػػػػذى الشػػػػاذ فيػػػػو
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 فػػى الكبػػار ينػػاقش أف لنفسػػو يبػػيح ول بأدائػػو يػػؤمر مػػا يػػؤدى اوادًعػػ يكػػوف حػػيف والثنػػاء باإلعجػػاب
 الناشػئ ىػذا بػيف التجػانس أسػاس عمػى قائمػة التربيػة عمميػة تصبح وبيذا بفعمو، يأمرونو ما صواب
 شػػذوذه النػػاس فػػى يقمػػـ أف ىػػو – امعمًمػػ أو كػػاف اوالػػدً  – ىالمربػػ وعمػػؿ المجتمػػع، أفػػراد بقيػػة وبػػيف

 ىػو التربيػة وعمػؿ معػيف، نمػط فينالػؾ نعػـ. المػألوؼ عػف غرابػة مػف منحػاه فػى يبدو قد ما ويشذب
 بعػد وىػـ قػوة أو حػوؿ بػال يكونػوف إنمػا والناشػئوف القائـ، النمط ذلؾ غرار عمى الناشئيف تصوغ أف
ذف الطفولة، مرحمة فى  وقايػة عػف العػاجزة الطفولػة ليذه استغالؿ صميميا فى ىى التربية فعممية وا 

 (.٘ٔٔ رسؿ، برتراند: محمود نجيب زكى) نفسيا
 جيػة، مػف الدولػة لصػالح اسػتغالؿ بأنو رسؿ يجيب الستغالؿ؟ ىذا يكوف مف لصالح لكف

 أف اصػالحي مػف فالدولػة الػديف، ورجػاؿ الحكومة لصالح ىأ أخرى، جية مف( الغرب فى) والكنيسة
 ينشػػأ فػػردا تعػػف لػػـ إف ىنػػا( مػػواطف) كممػػة تعنػػى مػػاذا لكػػف صػػالحيف،( مػػواطنيف) الػػنشء مػػف تجعػؿ
 يكػػف لػػـ القائمػة األوضػػاع تمػؾ ضػػد الثػورة عمػػى ناشػئ نشػػأ إذا ألنػو القائمػػة؟ األوضػاع احتػػراـ عمػى

 لنفسو ترؼيع ل الذى ىو( الصالح المواطف) بؿ ل القائمة، الدولة رأى فى صالحا مواطنا بالبداىة
 المػواطف) عمػى حتمػا كػاف خطػر، الدولػة أصػاب مػا إذا بحيػث الدولػة، تمؾ قياـ إلى بالقياس بوجود
 .سبيميا فى بنفسو يضحى أف( الصالح

 فػى لػو سـقُ  بما اراضيً  الفرد ينشأ أف عمى عامالً  يكوف:  ناحيتو مف كذلؾ فيو الديف، وأما
 لمدولة امعينً  – رسؿ رأى فى -الديف ترى ثـ ومف انقالب، ىإل اداعيً  اثائرً  ينشأ ل أى الدنيا، الحياة
 .وغرارىا نموذجيا عمى النشء يصاغ أف وعمى القائمة، األنظمة بقاء عمى

 -واألخػػالؽ السياسػػة فػػى الرئيسػػية المشػػكمة ىػػى كمػػا – التربيػػة فػػى الرئيسػػية فالمشػػكمة إذف
 مف وتنشئتو تربيتو نريد الذى الناشئ افأمامن تكوف، أف والمجتمع الفرد بيف لمعالقة ينبغى كيؼ ىى

 الػرغـ فعمػى وقمبػو، عقمػو اغتصػاب إلػى تتسػابؽ التػى الييئػات ىػذه أخػرى ناحيػة مف وأمامنا ناحية،
 نجيػػػب زكػػػى) متعارضػػػتاف مدرسػػػتاف منيػػػا ييمنػػػا مػػػا فػػػأىـ التربيػػػة، فػػػى الفكريػػػة المػػػدراس تعػػػدد مػػف

 التجػانس يحػدث أف التربيػة، عممية مف ايةالغ تكوف أف تريد إحداىما (ٙٔٔ رسؿ، برتراند: محمود
 ليتفػؽ المجتمػع أوضػاع بتغييػر يكػوف ل التجانس ىذا أف وبدييى بو، المحيط والمجتمع الطفؿ بيف
 يريػد بينمػا المجتمػع، أوضػاع مػع تمتػئـ حتػى وتغييرىػا طبائعػو بتيػذيب يكػوف بػؿ الطفػؿ، طبائع مع

 عػف النظػر بغػض،  طبيعتػو لتنمػو ذاتػو الطفؿ فى اىتماميا التربية عممية تحصر أف الثانى الفريؽ
 موضػػع فػػإف أخػػرى، وبعبػػارة مالءمتيػػا، عػػدـ أو بػػو المحػػيط المجتمػػع ثقافػػةل الطبيعػػة تمػػؾ مالءمػػة
 ؟(افردً ) ليكوف نربيو أـ( امواطنً ) ليكوف الطفؿ أنربى: ىذا ىو المدرستيف بيف الخالؼ

 فػػى تنحصػػر( المواطنػػة)و( الفرديػػة) بػػيف الناشػػئ تربيػػة فػػى التوافػػؽ إشػػكالية أف رسػػؿ ويػػرى
 أف نريػػد التػػى اإلرادة تمػػؾ مػػف يحػػدّ  اف الجتماعيػػة الناشػػئ حيػػاة تسػػتوجب جيػػة فمػػف إرادتػػو، مجػػاؿ
 وىنػا. السػمطاف نافػذ طاغيػة يكػوف أف منػو طبيعتػو تسػتوجب أخػرى، جيػة ومف مطمقة، سيادة تسود
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 الفػػرد إرادة مػػف ننػػتقص أل وىػػ بػػو المطالبػػة يجػػوز مػػا وأقػػؿ حاسػػـ، حػػؿ ىنالػػؾ لػػيس أف رسػػؿ يػػرى
 إرادة مػف نقيػد فػال ا،ثانيً  والمواطف ،أولً  فالفرد مواطنا، كونو يقتضيو الذى األدنى بالحد إل المطمقة
 (.ٛٔٔ رسؿ، برتراند: محمود نجيب زكى) محيص عنو ليس التى لمضرورة إل الحرة الفرد

 رسػؿ قػاؿ ،(ٗٓٔ ،ٜٜٚٔ: رسػؿ برترانػد)( والتسػامح التعصػب) عػف رسؿ مع حوار وفى
 أىميػػة ذاؾ أو الشػػئ ىػػذا عمػػى يضػفى كػػاف إذا متعصػػب أنػػو شػخص أى عػػف نقػػوؿ أف بوسػػعنا أنػو

 ويسػػػتيجنوف يػػػدينوف الشػػػرفاء جميػػػع إف. وزف ذى غيػػػر ذلػػػؾ بعػػػد – األشػػػياء سػػػائر ويػػػرى سػػػاحقة،
 أى بيػػا تقػػاس ل فظاعػػة الكػػالب عمػػى القسػػوة أف أحػػدىـ يػػرى حينمػػا ولكػػف الكػػالب، عمػػى القسػػوة
 .بعينو التعصب ىو فيذا أخرى، فظاعة

 جماعػػات وجػػدت وقػػد المجتمعػػات، بيػػا تصػػاب التػػى العقميػػة األمػػراض مػػف ىػػو والتعصػػب
 .اتقريبً  العالـ أنحاء جميع وفى ا،تقريبً  البشرى التاريخ فترات جميع فى بالتعصب، مصابة باسرىا
 الناس؟ جماىير عمى التعصب يستولى أف يحدث كيؼ لكف

 ا،مًعػػػػ بالعمػػػػؿ الشػػػػعور وىػػػػو المسػػػػتحب، الشػػػػعور بػػػػذلؾ يػػػػزودىـ التعصػػػػب فأ رسػػػػؿ يػػػػرى
 يسػػػتحثيا اإلخػػػاء ضػػػروب مػػػف اضػػػربً  ألف سػػػجيتيا، عمػػػى أنيػػػا تشػػػعر المتعصػػػبيف مػػػف والجماعػػػة
 .منيـ كؿ لدى التى الواحدة الدوافع بنفس اجميعً  مستثاروف فيـ حميتيا، ويستثير

 عمػػى الظػػاىر فػػى - والتفكيػػر وسالنفػػ صػػحيحى اأشخاًصػػ أف يفسػػر كيػػؼ رسػػؿ سػػئؿ ولمػػا
 فاألشػخاص ا،تماًمػ نسػبية مسػألة النفس صحة أف رسؿ أجاب متعصبيف؟ يكونوا أف يمكف – األقؿ

 وبيػػذه لمجنػػوف، خفيػػة مكػػامف اتقريًبػػ النػػاس جميػػع لػػدى ويوجػػد جػػًدا، نػػادروف والفكػػر الػػنفس السػػميمو
 فػى آوى قػد وكػاف كاليفورنيػا، فػى كالطوفػاف ينيمػر المطػر كػاف يومػا يتذكر أنو رسؿ روى المناسبة
 ضػػد شػديدة حماسػة الرجػػؿ ىػذا وأبػدى حػػد، ألقصػى مػبمال وكػػاف الطريػؽ، عمػى المشػػاة أحػد سػيارتو
 لحظػػػة وبعػػػد الموافقػػػة، تمػػػاـ آرائػػػو عمػػػى ووافقػػػو ا،جػػػدً  بػػػذلؾ اسػػػعيدً  رسػػػؿ وكػػػاف العنصػػػرية، التفرقػػػة
 ىكػذا. أخسػاء حقػراء عمومػا بينيػيفالفم أف الرجػؿ ىػذا أعمػف وعندئػذ الفيميبػيف، إلى الحديث انصرؼ
 (.ٛٓٔ ،ٜٜٚٔ: رسؿ برتراند) الخفى لمجنوف الصغير مكمنو ايضا لديو أف اتضح

 ،(المسػػاواة) ىػػو المفيػػوـ ىػػذا تحميمػػى، منظػػور مػػف يعرضػػو آخػػر مفيومػػا( نيمػػر) لنػػا ويقػػدـ
 التعمػيـ، البىطػ أماـ مفتوحة التعميـ مؤسسات معظـ أبواب نجد التربوية الفرصة فى المساواة فباسـ
 القاموسػػػى والتعريػػػؼ( المتسػػػاوية المعاممػػػة) إذ بالمسػػػاواة، نعنيػػػو مػػػا عمػػػى قميػػػؿ فالتفػػػاؽ ىػػػذا، ومػػػع
 (.ٛٔٔ ،ٜٚٚٔ: نيممر) شابومو  مماثؿ أى كفؤ( = مساو) أف إلى يذىب

 أف نقوؿ فعندما مشكمة، أى يثير ل الكمية أو الدرجة فى المماثمة يعنى( المساواة) لفظ إف
 ،مػػثالً  ٓٗٔ محمػػد ذكػػاء نسػػبة أف ىػػذا فمعنػػى ،(إيمػػاف) ذكػػاء لنسػػبة مسػػاوية( محمػػد) اءذكػػ نسػػبة
 معاممػػة وايمػػاف محمػػد عامػػؿ المعمػػـ أف: نقػػوؿ عنػػدما نعنػػى مػػاذا ولكػػف إيمػػاف، ذكػػاء نسػػبة وكػػذلؾ

 كمػػا محمػػد، اسػػتبقى أنػػو أـ منيػػا؟ كػػؿ مػػع الزمنيػػة المػػدة نفػػس قضػػى المعمػػـ أف أنقصػػد متسػػاوية؟
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 معاممػة منيمػا كػال عامػؿ شخصػيتيما اخػتالؼ مػف الػرغـ عمػى أنػو أـ المدرسػة؟ بعػد إيمػاف استبقى
 .مطابؽ أو( مماثؿ) بمعنى( متساو) استخداـ فى محير شئ شؾ ل ىناؾ ا؟تمامً  متماثمة

 ل فإيمػػاف ،(متسػػاوية غيػػر معاممػػة) التالميػػذ نعامػػؿ أف فييػػا ينبغػػى حالػػة ىنػػاؾ تكػػوف وقػػد
 عامميمػػا) أنػػو قمػػت لػػو ذلػػؾ ومػػع اسػػتبقى، امحمػػدً  ألف إل لشػػئ ل المدرسػػة بعػػد تسػػتبقى أف ينبغػػى
 مرغػػػوب شػػػئ عمػػػى يػػػدؿ( مسػػػاو) فمفػػػظ التفرقػػػة، أو بػػػالتمييز يتيمػػػو كمػػػف لكنػػػت( متسػػػاوية معاممػػػة
 يولػػدوا لػػـ النػػاس أف يظنػػوف ومػػف ا،وأحػػرارً  متسػػاوييف ولػػدوا – يقػػاؿ كمػػا – والبشػػر عػػادة، ومحمػػود
 – النػػاس بعػض أف وكيػؼ المواىػب، مسػألة نتػذكر قػد ولكننػػا ييف،بػدائ أنيػـ عمػى إلػييـ ينظػر ىكػذا
 ينبغى الناس كؿ أف نقوؿ األقؿ، عمى ولكننا سواىـ، مف أكثر موىوبوف – بيئتيـ أو مولدىـ نتيجة
 ليسػػػػتثمروا متسػػػػاوية، فػػػػرص أمػػػػاميـ تكػػػػوف أف ينبغػػػػى أى متسػػػػاوييف، باعتبػػػػارىـ( يعػػػػامموا ل) أف

 (.ٜٔٔ ،ٜٚٚٔ: نيممر) وجو أفضؿ عمى لدييـ التى المواىب
 بػو يكػاؿ ا،كمًيػ اقياًسػ قياسػو يمكػف اشػيئً  ليسػت الفرصػة ألف الصعوبة، يضاعؼ ىذا ولكف

 ألى يتسػػنى إذف فكيػػؼ لػػؾ، فرصػػة يكػػوف ل قػػد لػػى، فرصػػة يكػػوف قػػد ومػػا لػػى، وصػػاع لػػؾ صػػاع
 نػتمكف أف بؿق – كانت أيا – المساواة نوفر أف عمينا يجب قد أنو الواقع متساوية؟ تكوف أف فرصة
 إلػػػى لمػػػذىاب( المتسػػػاوية الفرصػػػة) لألطفػػػاؿ تحققػػػت لػػػو حتػػػى أنػػػو، وبػػػدييى الفرصػػػة، تػػػوفير مػػػف

 فػى فرصػتيـ سػتكوف جػدى، أو ممحػوظ بشػكؿ المزايػا مػف الحػظ قميمى األطفاؿ أولئؾ فإف المدرسة،
 إلػى زاياالم مف الحظ قميمى لرفع نستطيع ما كؿ صنعنا أننا وىب. غيرىـ مف أقؿ بالمدرسة النجاح
 النطػػالؽ نقطػػة عنػػد بالفعػػؿ ىػػـ مػػف معاممػػة فػػخ فػػى عندئػػذ نقػػع أفػػال غيػػرىـ، انطػػالؽ نقطػػة نفػػس

 فصػػؿ فػػى كػػاف فػػإذا والطاقػػة، الوقػػت مػػف محػػدودا قػػدرا المعمػػـ لػػدى إف عادلػػة؟ غيػػر معاممػػة السػػوية
 لفصػػؿ،ا ىػػذا فػػى مػػف سػػائر إىمػػاؿ ذلػػؾ فمعنػى المزايػػا، ذوى غيػػر عمػػى يركػػز ايػػذً متم أربعػػيف كثافتػو

 عمينػػا ولكػػف ممتػػاز، أعمػػى مثػػؿ والتعػػاوف ،(التنافسػػى) الطػػابع عمييػػا يغمػػب مجتمعاتنػػا أف ولنتػػذكر
 ليػػـ الػػذيف والطمبػػة. والتحػػدى اإلرشػػاد إلػػى تحتػػاج العقػػوؿ وأرقػػى التقػػدـ، أردنػػا إذا نتنػػافس أف أيضػػا
( متساوى) كممة فيحذفو  مف بمثابة إذف أولسنا. الغرض ليذا المدرسة إلى يذىبوف العقوؿ ىذه مثؿ
 مػػػا وأفضػػػؿ ومبمبػػػؿ، فضػػػفاض وصػػػؼ بالتسػػػاوى ىنػػػا الفرصػػػة وصػػػؼ ألف الفرصػػػة، تسػػػبؽ التػػػى

 عمػى يحصػؿ كػى طفػؿ لكػؿ – متساوية غير أو متساوية – الفرصة نوفر أف ا،قطعً  عممو نستطيع
 .بالعدؿ يستحقو الذى التربية نوع

 فػػى المفيػػوـ ليػػذا لمناقشػػةوا التحميػػؿ مػػف مزيػػد سػػبيؿ فػػى( نيممػػر) يمضػػى النحػػو ىػػذا وعمػػى
 (.المساواة) وىو التربوى الحقؿ

 اليػػدؼ أف نجػػد فينػػا ،(النظػػاـ) مثػػؿ آخػػر مفيػػوـ أمػػاـ (ٕٓ: ٕٙٓٓ نيممػػر،) توقػػؼ كػػذلؾ
 صػػػحيحا، اسػػػتخداما المفيػػػوـ ىػػػذا لسػػػتخداـ والضػػػرورية الكافيػػػة الشػػػروط نػػػوفر أف ىػػػو األساسػػػى
 يتضػمنيا؟ ل والتػى ،(النظػاـ) مفيػوـ تحػت ضػوىتن مػا عادة التى األمور ما: عندئذ أنفسنا ولنسأؿ
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 وحتػػػى العقػػؿ، أو عاممػػػة، قػػوى أو جػػيش، أو طػػػالب تنظػػيـ مسػػػألة فػػى المثػػاؿ سػػػبيؿ عمػػى ولنفكػػر
 ،(يرغػػػب)و ،(يرشػػػد)و ،(يعاقػػػب) مثػػػؿ بالنظػػػاـ، المتصػػمة بالكممػػػات قائمػػػة ضػػػع ثػػػـ شػػػئونؾ، تنظػػيـ

 ىػػذه مػػف أى تسػػتخدـ أيػػف: نفسػػؾ ؿاسػػأ ثػػـ ،(يرىػػب)و ،(يػػدرس)و ،(يؤنػػب)و ،(يػػدرب)و ،(يراقػػب)و
 تنظيمػػا، تسػػمييا سػػوؼ التػػى األمػػور نوعيػػة ىػػى ومػػا وبػػالعكس؟ ،(يػػنظـ) كممػػة مػػف بػػدل الكممػػات
 ما عمى يدؾ تضع سوؼ األسئمة ىذه مثؿ عمى إجابتؾ إف وبالعكس؟ ا،عقابً  أو اتأنيبً  ،مثالً  وليس

 .النظاـ مفيوـ يتضمنو
 يمكػف فمتػى ىػذا، لمثػؿ نيايػة يضع أف المعمـ وقرر ر،التأخ دائـ اطالبً  أف ،مثالً  فمنفرض،

 أف عػػػف يردعػػػو أف بقصػػػد ا،بػػػدنيً  اإرىاقًػػػ لمطالػػػب يسػػػبب عنػػػدما اغالًبػػػ الطالػػػب؟ المعمػػػـ( يعاقػػب) أف
 اليػػػوـ بعػػػد بالمدرسػػػة الطالػػػب يسػػػتبقى أف المعمػػػـ يختػػػار وربمػػػا ،مسػػػتقبالً  السػػػموؾ ىػػػذا مثػػػؿ يسػػػمؾ

 .المواعيػد دقة عف مقاؿ كتابة منو يطمب أف أو ضعفيا، أو تأخرىا التى المدة تعادؿ مدة المدرسى
 عػف الطالػب لػردع يسػعى عنػدما الغالػب فػى الطالػب؟( يؤنػب) المعمػـ بػأف القػوؿ يمكػف متى: واآلف
 الواجػػب الحتػػراـ ويسػػتغؿ الطالػػب، تفسػػيرات يػػرفض بغمظػػة، إليػػو المعمػػـ فيتحػػدث! اإلىانػػة طريػػؽ
 .الطالب إلسكات لموقعو

 منظمػا ويجعمػو الطالب" ييذب" أف استطاع قد المعمـ أف القوؿ يمكف متى :نسأؿ ىنا ومف
 بمعنػى ىػذا؟ يتـ وكيؼ الوقت؟ عمى يحرص أف يجب لماذا: لو يوضح عندما الغالب، فى بالفعؿ؟

 يمكػػف التػػى والخطػػوات المواعيػػد، فػػى الدقػػة قيمػػة عػػف تكشػػؼ التػػى األسػػباب عػػف المعمػػـ يكشػػؼ أف
 إليػػو اسػػتمع تػػأخره، الطالػػب بػػرر ولػػو المحػػدد، موعػػده فػػى بالفعػػؿ ؿيصػػ حتػػى بيػػا يقػػوـ أف لمطالػػب
 عمػى الطالػب وحفػز القػرار ىػذا امبػررً  ،معقػولً  التفسػير ىػذا كػاف إذا ما وقرر وتقدير، باحتراـ المعمـ
 (. ٕٔ: ٕٙٓٓ نيممر،) موقؼ أى فى بالوقت اللتزاـ قواعد اتباع

 لػػدى سػػاد مفيػػوـ لمناقشػػة محمػػود يػػبنج زكػػى مضػػى أيضػػا التحميمػػى المنظػػور ليػػذا اووفقًػػ
 اسػتحالة عمػى ليبػرىف ،(العمػوـ أسػممة) وىػو أل العربيػة منطقتنا فى الكتاب مف قميمة غير قطاعات

ويقػـو التحميػػؿ ىنػا عمػػى  .خاصػػة بصػفة واإلنسػػانية عامػة بصػػفة العمػوـ مجػػاؿ فػى الػػدعوة تمػؾ قيػاـ
رة أمػاـ كثيػريف: أيجعمونيػا عمومػا ضرورة التصدى لمػا يحػيط بعمػوـ اإلنسػاف مػف غمػوض ينبػت حيػ

 قائمة وحدىا ليكوف ليا منيج خاص فى بحثيا؟
أـ يضعونيا حيث ينبغى ليا أف توضع، مع سائر العمـو الطبيعية ليكوف بحثيا قائما عمى      

)زكػى نجيػب محمػود: فػى تحػديث الثقافػة المنيج ذاتو الذى ينتيجػو البػاحثوف فػى العمػـو الطبيعيػة 
 (؟ٖٕٔالعربية، 

ونقطػػة الرتكػػاز ىنػػا ىػػى أيضػػا مػػا سػػبؽ أف أوضػػحو مفكرنػػا مػػف أف تعريػػؼ العمػػـ مؤسػػس     
عمى منيجو، ولػيس عمػى نػوع الموضػوع المطػروح لمبحػث، فػال فػرؽ بػيف أف يكػوف موضػوع البحػث 
سػػػرعة الضػػػوء وقػػػوانيف انعكػػػاس أشػػػعتو أو انكسػػػارىا، وبػػػيف أف يكػػػوف موضػػػوع البحػػػث ىػػػو تػػػذكر 
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لػى أى مػدى؟ ولمػاذا ينسػى؟ وكيػؼ؟ اإلنساف لما يتذكره  ونسياف ما ينساه؟ فمماذا يتذكر؟ وكيؼ؟ وا 
وبعػػد كػػـ مػػف الػػزمف؟ أو أف يكػػوف موضػػوع البحػػث ىػػو الفػػوارؽ الطبقيػػة فػػى المجتمػػع. كيػػؼ نشػػأت 
ولمػػاذا نشػػأت؟ وىػػؿ يمكػػف ليػػا أف تػػزوؿ؟ أو أنيػػا قػػد تػػزوؿ صػػورة مػػف صػػورىا لتعػػاود الظيػػور فػػى 

 ضوع البحث ىو التضخـ المالى أو ارتفاع األسعار.صورة أخرى، أو أف يكوف مو 
إف األمثمة المساقة ىنا تجئ قصدا مف مجالت ثالثة: أوليا: مجاؿ عمـ النفس، وثانييمػا:      

مف مجاؿ عمـ الجتماع، وثالثيا: مف مجاؿ عمـ القتصاد، وىى العموـ الثالثة التى تكوف مف أىـ 
أنػػو ل فػػرؽ بػػيف البحػػث الطبيعػػى فػػى  ،كمػػا يؤكػػد مفكرنػػا، نػػا مػػا فػػى )العمػػـو اإلنسػػانية( ليسػػتبيف ل

والبحث اإلنسانى فى المشكالت المشار إلييا مف العمـو اإلنسانية الثالثػة، الميػـ إل  ،ظاىرة الضوء
ل درجة الدقة فى النتائج، وأما )المنيج( العممػى فػى أخػص خصائصػو، فيػو محقػؽ فييػا جميًعػ ا، وا 

ا( ذلؾ الذى ل يحقؽ شروط المنيج العممى الذى ل وطف لو، فيػو لػيس لما استحؽ أف يكوف )عممً 
منيجا خاصا بالغرب دوف الشرؽ، ول بالشرؽ دوف الغرب، ول تنفرد بو أمة دوف سائر األمػـ، فيػو 

)زكػى نجيػب محمػود: فػى تحػديث الثقافػة ا فى موكب العمػـ ىنا لمف يأخذه ابتغاء أف يكوف مشاركً 
 (.ٕٕٓالعربية، 

ف لنػا صػدؽ دعػواه فػى نقػد مف أحد العمـو اإلنسانية الثالثة ليبػي يقدـ لنا زكى نجيب مثالً و     
 سممة(!!دعوة )األ

فػػإذا كػػاف موضػػوع البحػػث العممػػى ظػػاىرة مػػف الظػػواىر النفسػػية التػػى تخضػػع لدراسػػات عمػػـ     
فييا(، فأى منيج )عوامؿ التوافؽ بيف الفرد والجماعة التى يعيش بينيا فردا  – مثالً  –النفس، وىى 

عممػػى يريػػد دعػػػاة األسػػممة اسػػتخدامو ىنػػػا مػػا داـ العمػػـ ىػػػو )منيجػػو( ولػػيس موضػػػوعو؟ فػػإذا كػػػاف 
الجػػواب ىػػو أف المػػنيج ل يكػػوف إل ذلػػؾ الػػذى أقرتػػو الخبػػرة التاريخيػػة الطويمػػة، أى أنػػو ىػػو المػػنيج 

فحصػػا معػػروؼ  التجريبػػى الػػذى يفحػػص )العينػػات( المختػػارة فػػى حػػدود الموضػػوع المطػػروح لمبحػػث،
الخطػوات والتفصػيالت اإلجرائيػة، ثػـ تحسػب النتػائج بعمميػة )إحصػائية( رياضػية، إذا كػاف ىػذا ىػػو 

ا بغػػض النظػػر عػػف عقيدتػػو الدينيػػة، وبغػػض النظػػر ا باحثًػػالجػػواب، إذف يكػػوف العػػالـ الباحػػث عالًمػػ
 أيضا عف المادة التى وردت فى كتب السالفيف أو فى كتب المعاصريف.

كاف الجواب ىو أف يعيد الباحث دراسة التػراث الخػاص بموضػوعو ليحػاوؿ جيػده  لكف إذا    
الػذى يبػدى  –ا لما يذىب إليو مفكرنػاوفقً  –ا قيمية، أوقعنا فى ىوة التخمؼ أف يستخمص منو أحكامً 

عيد، وتسير الػدنيا بالنػاس إلػى جديػد، ونحػف ىنػاؾ فػى ظػؿ التػراث نػنعـ بالنسػيـ العميػؿ، فى قديـ وب
، أرسػػمنا نسػػتدعى )الخبػػراء( األجانػػب مػػا وجػػد بنػػا الجػػد فػػى مسػػألة تؤرقنػػا وأردنػػا ليػػا حػػالً حتػػى إذا 

 (.ٕٕٚ)زكى نجيب محمود: فى تحديث الثقافة العربية، 
 



217 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الرابع
 نموذجاف لمفكَرى تحميؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 

 

 الفصؿ الرابع
 نموذجاف لمفكَرى تحميؿ

   
أعالـ الفكر والفمسفة التحميمية بصفة خاصة فى وطننا أما المفكريف، فأحدىما عمـ مف     

غربية، بؿ عمى العربى، وىو الدكتور زكى نجيب محمود، والثانى ىو إماـ مف أئمة الفمسفة ال
 محاوليف استقراء بعض إسيماتيما فى التربية التحميمية. برتراند رسؿ(،مستوى العالـ ىو )

واجيتنا ونحف نرتب لفصوؿ الكتاب وموضوعاتو، ذلؾ أف نعترؼ بأف صعوبة كبيرة  دَّ ول بُ     
ا، ونحف نعرض لعدد مف القضايا الفمسفية والتربوية، أل نستعيف برأى ا أبدً أنو لـ يكف مستطاعً 

المفكريف البارزيف، عمى أساس أننا سنبرز ليما فصميف مخصوصيف. ومع ذلؾ فقد رأينا أل 
عض آرائيما فى الكثرة الغالبة مف موضوعات تعارض بيف األمريف، حيث بالفعؿ، استعنا بب

أل نقع فى  -بقدر اإلمكاف –عف الفصؿ الحالى المختص بفكرىما، محاوليف  الكتاب، فضالً 
ف كنا نستميح القارئ عذرً   ا مف ىذا.ا لو شعر فى بعض المواقؼ شيئً التكرار، وا 

 

 االتجاه التحميمى فى فكر زكى نجيب محمود – أوالً 
 التوجو: 

 مبكػػػر وقػػػت منػػػذ الفكريػػػة مسػػػيرتو مفكرنػػػا يػػػروى ،(ٕٔ: ٕٜٛٔ عقػػػؿ، قصػػػة ) ابػػػوكت فػػػى
 موقػؼ فػى نفسػو وجػد ،ٕٜ٘ٔ عػاـ ذلػؾ وكػاف العمػر، مػف عاًمػا عشريف حوالى بمغ فعندما لمغاية،
 والصػػػػحؼ الكتػػػػب فػػػػى كاتبوىػػػػا يعرضػػػػيا األفكػػػػار، مػػػػف أشػػػػتاًتا يأخػػػػذ فيػػػػو يعطػػػػى، ول يأخػػػػذ مػػػػف

 لفكػػرة يريػػد ل انيًمػػ اشػػابً  بػػذلؾ فكػػاف واحػػد، لػػوف مػػف جميًعػػا ضػػوفالعار  ىػػؤلء يكػػف ولػػـ والمجػػالت،
 يتصػػيد وىػػو صػػاحبنا أف ذلػػؾ فػػى النظػػر يسػػتوقؼ الػػذى لكػػف منػػو، تفمػػت الكػػاتبوف يكتػػو ممػػا واحػػدة
 بعضػػيا يػػنقض أفكػػارا كانػػت ولػػو حتػػى الطريػػؽ، فػػى يصػػادفو مػػا لكػػؿ صػػدره يفسػػح الكػػاتبيف، أفكػػار
 -مثالً  – صادؼ فإذا المألوؼ، تيدـ ثورة عمى تنطوى التى لمفكرة ااغتباطً  أشد كاف أنو إل بعضا،
 وتقػوؿ الشػعراء، فحوؿ مع صاحبو يسمؾ شعر إنو إحداىما تقوؿ شوقى، أحمد الشاعر عف فكرتيف
 الثػانى، الحكػـ ىػذا إلػى الشػاب صػاحبنا أسػرع شػاعر، شػبو ىػو ول شاعر ىو ل شوقى إف األخرى
 .نفسو فى األوؿ الحكـ مكانة مف أعمى مكانة نفسو مف لو يجعؿ

 مثميػا صػاحبنا يشػيد لـ مرحمة بقميؿ، بعدىا وما الماضى، القرف مف الثالثينيات كانت وقد
 طػواؿ يكػف فمػـ العقميػة، والتجاىػات الميػوؿ تضػارب حيػث مػف بعػد، مف ول قبؿ مف ل حياتو، فى
 مػػرة، لمعمػػـ امتحمًسػػ مػػرة، الينديػػة الطريقػػة عمػػى اصػػوفيً  –الفمسػػفى نشػػاطو جانػػب إلػػى– الفتػػرة تمػػؾ
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 بػو تقػذؼ. مػرة الجتماعيػة لمحيػاة جديػدة صورة عف اباحثً  مرة، العممية عصرنا حضارة فى متشككا
 (.ٚٔ: ومواقؼ أفكار نجيب، زكى) اليدؼ معدوـ ،اإلرادة مفقود ىو كأنما وىناؾ ىنا األمواج

 الشػػػييريف تػػػابيفالك أمػػػيف أحمػػػد مػػػع بالشػػػتراؾ يخػػػرج أف لمفكرنػػػا الفػػػرص سػػػنحت وعنػػػدما
 العالمػة بيػذه يفخػر أنػو سػجؿ -جػزئيف فػى -(الحديثػة الفمسػفة قصػة) ثػـ ،(اليونانيػة الفمسػفة قصة)

 قبػؿ عربػى كتػاب فػى متكاممة تظير أف قبؿ مف يسبؽ لـ أنيا حيث الحديثة، الفمسفة لقصة الفارقة
 اعػددً  أف القػوؿ يمكػف أنػو درجػة إلػى مػرة، ألوؿ العربية المصطمحات خمؽ مف دَّ بُ  ل فكاف كتابيما،

 نجيػب، زكػى) مفكرنػا صناعة مف ىو الحديثة الفمسفة مصطمح فى واستقر ذلؾ بعد شاع مما اكبيرً 
 (.ٕ٘: ومواقؼ أفكار

 لتمػؾ يريػد ل األفراد، بحرية اجازمً  اإيمانً  يؤمف وىو مرة، ألوؿ القمـ صاحبنا حمؿ أف ومنذ
 ل حتػى شػديد، بحػرص معناىػا لمفرديػة نحػدد أف شريطة األسباب، مف سبب ألى تنتيؾ أف الحرية
 فػرد يعمنيػا حربػا الواحػدة، األسػرة داخػؿ بػؿ الواحػدة، األمة داخؿ األفراد تعاوف وينقمب فيميا، يساء
 .واألىداؼ الرغبات بينيما تعارضت كمما ،فرد عمى

 اومً ي يكؼ لـ إنو. الثالثينيات أعواـ خالؿ يبحث وظؿ طريؽ، عف لنفسو يبحث عقالً  كاف
 يسػتريح كػاف إنػو إليػو، يسػتريح مػا يجػد ل احػائرً  كػاف لكنػو الكتابػة، عػف ايومً  يكؼ ولـ القراءة، عف

 صػػرامة فػػى وبػػالعمـ ا،يوًمػػ بالتصػػوؼ امتعمقًػػ رأينػػاه فقػػد أخػػرى، مػػرة ولنقيضػػيا مػػرة، المعينػػة لمفكػػرة
 إلػى وبميػؿ ا،حياًنػأ ىنا بميؿ نفسو طوية فى يحس كاف كمو ذلؾ خالؿ مف لكنو آخر، ايومً  منيجو
 واحػػدة؟ رقعػػة فػػى أطػػراؼ عػػدة يجمػػع سػػبيؿ مػػف ألػػيس: نفسػػو وبػػيف بينػػو متسػػائالً  أخػػرى، تػػارة ىنػػاؾ
 (.ٜٕ: ٖٜٛٔ نجيب، زكى) والحرية؟ والتصوؼ والديف العمـ يجمع

 منػذ – منطقػو أصػبح الدكتوراه، عمى لمحصوؿ انجمترا فى مفكرنا قضاىا التى الفترة وبفعؿ
 فمػػا التػػواء، ول فيػو تعقيػػد ل مبسػطا منطقػػا الغػرب ثقافػػة عػف األخػػذ وجػوب – ادً فصػػاع األربعينيػات

 العمػػوـ تقػػدـ وفػػى وكرامتػػو، اإلنسػػاف حقػػوؽ عمػػى الحفػػاظ فػػى وبيػػنيـ بيننػػا اشاسػػعً  البػػوف رأى قػػد داـ
 إلػػى ننقػػؿ ل فممػػاذا بالحيػػاة، اإلحسػػاس وغرابػػة العػػيش ونظافػػة والرخػػاء الثػػراء درجػػة وفػػى والفنػػوف،
 ذلػؾ فػى يكػف ولـ ثمارىا، مف ونأكؿ ظميا إلى نفئ لعمنا المثمرة المورقة الفينانة الشجرة ىذه أرضنا
 إلػى حاجػة فػى دمنػا مػا إلينػا، النقػؿ واجػب عنػدىـ مػا فكػؿ يجب، ل وما نقمو يجب بما ييتـ الوقت

 مػػا الثيػػاب مػػف ونرتػػدى يػػأكموف، كمػػا نأكػػؿ أف تمنيػػو درجػػة إلػػى التجػػاه ىػػذا فػػى وأسػػرؼ نتائجػػو،
 (.ٕٚ: ٖٜٛٔ نجيب، زكى)! يرتدوف

 األربعينيػػات، فػػى الغػرب فػػى سػائدة كانػػت التػػى الفمسػفة اتجاىػػات مفكرنػا اسػػتعرض وعنػدما
 أف يسػػتطيع فيمػػا نفسػػو اإلنسػػاف حصػػر وىػػو الوقػػت، ذلػػؾ فػػى العصػػر بػػو تميػػز مػػا إلػػى بعقمػػو اتجػػو
 العمميػػػة، حياتػػػو ىفػػػ يسػػػتخدميا قػػػوانيف مػػػف اسػػػتخراجو يمكػػػف مػػػا ذلػػػؾ مػػػف ليسػػػتخرج ويػػػرى، يشػػػيد

 العمػـ ىػو الفكػرى عصػرنا طػابع أف ىػذا ومػؤدى ،سػبيالً  ذلػؾ إلػى اسػتطاع ما انفعيً  اعمميً  استخداما
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 العممػى، التجػاه ذلػؾ مػف نشػأت التػى والفمسػفة والنظػر، البحػث منػاىج مػف يسػتتبعو ومػا التجريبى،
 .الوضعية بالفمسفة تسمى أف الصطالح جرى التى الفمسفة ىى

 ويكتػب يطػالع اجالًسػ مفكرنػا فييػا كاف التى تمؾ ،ٜٙٗٔ سنة ربيع مف نادرة ظةلح وكانت
 الممعػػة يشػبو بمػا أحػس عنػدما لنػدف، لجامعػة الرئيسػى بػالمبنى العامػة المكتبػة فػى المػذكرات ويػدوف
 عػػرض ىػػو عندئػػذ يطالعػػو الػػذى الموضػػوع وكػػاف. الحػػيف ذلػػؾ منػػذ طريقػػو لػػو لتضػػئ تتوقػػد الذىنيػػة
 وأسػػػماه قػػػرف، ربػػػع مػػػف أكثػػػر المعروضػػػة صػػػورتو فػػػى ولدتػػػو عمػػػى مػػػر قػػػد كػػػفي لػػػـ فمسػػػفى لموقػػؼ
 ،(العمميػة التجريبيػة) اسػـ بعػد فيمػا عميو أطمؽ الذى نفسو وىو المنطقية، بالوضعية يومئذ أصحابو
 عمػى الرداء جعؿ تفصيالً  تفكيره طبيعة قد عمى تفصيمو تـ قد اثوبً  وكأف زكى الدكتور شعر وبذلؾ

 (.ٕٜ: ٖٜٛٔ نجيب، زكى) المرتدى قد
 كميػة فػى لمػدكتوراه يػدرس كػاف حيػث مفكرنػا، روى ،(ٖٔ: ومواقؼ أفكار) آخر كتاب وفى

 تقريػػر فػػى اإلنسػػاف حريػػة بػػذلؾ اقاصػػدً  ،(الػػذاتى الجبػػر) بعنػػواف موضػػوع فػػى لنػػدف، بجامعػػة الممػػؾ
 كػاف التػى الجامعػة، الكميػة بػأف نبػأ سػمع بػو، المحيطة الخارجية العوامؿ عف النظر بغض مصيره،

 ليتػولى باحػث بأسػتاذ جاءت قد األولى، الدرجة مف الشرقية البكالوريوس درجة عمى منيا حصؿ قد
 األسػػتاذ ليػػذا دَّ ُبػػ ل كػػاف ىنػػاؾ، الجامعيػػة التقاليػػد ووفػػؽ ،(آيػػر)الػػدكتور وىػػو الفمسػػفة، قسػػـ رئاسػػة
 اضػػطالعو ءبػػد عػػف اإلعػػالف بمثابػػة لتكػػوف تخصصػػو، ميػػداف فػػى عامػػة محاضػػرة يمقػػى أف الجديػػد
 .بمنصبو

 الرئيسػػػية، الجامعػػػة مكتبػػػة مػػػف مفكرنػػػا جمػػػع العامػػػة، المحاضػػػرة تمػػػؾ لحضػػػور اواسػػػتعدادً 
: عنوانػو صػغير كتػاب تمػؾ، مؤلفاتػو بػيف وكػاف يػراه، أف قبػؿ واتجاىاتو بفكره ليمـ ىذا، آير مؤلفات
، السػفةف مػف لجماعػة جديػدا اتجاىػا ووضػوح، قػوة بكػؿ فيػو يعػرض والمنطػؽ، والحقيقة المغة  العمػـو

 المنطقيػة، بالوضػعية اتجاىيػا سػمت قبػؿ، مػف عرضػنا كمػا بالنمسػا فينػا فػى ظيرت ما أوؿ ظيرت
 :أنيا التسمية بيذه قاصدة

 والػذى فرنسػا، فػى كونػت أوجسػت قبػؿ مػف أشػاعو الػذى الوضعى المذىب تساير -أولً  – 
 يخفػى ممػا الظواىر تمؾ وراء ما وأما تظير، كما بالظواىر نفسيا تحدد العممية النظرة أف خالصتو

 اسػػتدللً  مسػػتدلً  كػػاف إذا إل الميػػـ العممػػى، التفكيػػر مجػػاؿ فػػى يػػدخؿ فػػال والتجربػػة، المشػػاىدة عمػػى
 والمشاىدات، التجارب مف اسميمً 

 ل أنػو وىػو كونت، أوجست بو سبقيـ ما إلى آخر اجانبً  الجماعة تمؾ أضافت -اثانيً  -و 
 النػاس، يقوليػا التػى الجمػؿ مػف جممػة كانػت إذا لػتعمـ الطبيعػة، فػى دةالموجػو  نفسػيا لألشػياء داعى
 – الجممػة ألفػاظ تحمػؿ أف ذلػؾ فػى يكفػى إذ يندرج، ل أو العموـ مجاؿ فى يندرج أف يمكف مما ىى

 أطمػػؽ فقػػد ثػػـ ومػػف صػػالحة، غيػػر أو صػػالحة كانػػت إذا لتعػػرؼ تركيبيػػا، وطريقػػة -النظػػر موضػػوع
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 فػى المغويػة، لمعبػارات المنطقػى بالتحميػؿ لكتفائػو المنطقيػة، الوضػعية اسـ الجديد التجاه ىذا عمى
 .يصمح ل ما ورفض لمعـ يصمح ما قبوؿ

 بولمػاف جامعػة فػى ،ٜٗ٘ٔ عػاـ ازائػرً  اأستاذً  المتحدة الوليات إلى زكى الدكتور ذىب ولما
 ماساشػػوتس معيػػد فػػى اأسػػتاذً  وكػػاف ،(مػػارجنو ىنػػرى)الػػدكتور دعػػت قػػد الجامعػػة كانػػت بنيويػػورؾ،
 ىيئػة مػع مفكرنػا كػاف وقػد ،(العممػى المػنيج) عػف محاضػرات سمسػمة ليمقػى بوسػطف فػى لمتكنولوجيا
 العمػػػوـ يخػػػص فيمػػػا العممػػػى المػػػنيج عػػػف محاضػػػرتو سمسػػػمة مػػػف األسػػػتاذ فػػػرغ أف وبعػػػد األسػػػاتذة،
 ىـ وايتحدث أف الحاضريف مف اطالبً  الجتماعية العموـ لمنيج األخيرة المحاضرة خصص الطبيعية،

 إذا النظريػة الناحيػة مػف صػواب عمػى نكػوف ل إننػا قاؿ الكممة زكى الدكتور طمب ولما. يرونو عما
 ذلػؾ مػف وأصػح الطبيعيػة، العمػوـ عػف بػو تختمؼ منيجا الجتماعية لمعموـ أف مقدما افترضنا نحف
 والقتصػاد اعوالجتمػ الػنفس عمػوـ فػى) اإلنسػانية الحيػاة ظواىر عمى نفسو المنيج بتطبيؽ نبدأ أف

 (.وغيرىا
 الدكتور أصدره( فمسفى) كتاب أقدـ أف ىى ىنا انتباىنا تمفت أف يمكف مالحظة أوؿ ولعؿ

 يجػئ فيكذا ٜٔ٘ٔ سنة األولى طبعتو فى –( الوضعى المنطؽ) عنواف حمؿ محمود، نجيب زكى
 .بالتوجو امنبئً  العنواف

نمػػا حميػػة، مجػػرد كتابػػو – المؤلػػؼ فكػػا أيػػا – المؤلػػؼ بيػػا يصػػدر التػػى الكممػػات وليسػػت  وا 
 الحممػػػة كانػػػت جديػػػد، بمنطػػػؽ يبشػػػر الكتػػػاب وألف. الفكػػػرى لتوجػػػو إلػػػى تشػػػير كػػػذلؾ( عالمػػػة) ىػػػى

 ومنػػاىج الفمسػػفى الفكػػر عمػػى طويمػػة قػػروف عبػػر وىػػيمف شػػاع الػػذى أرسػػطو منطػػؽ عمػػى الشػػعواء
 فػى ،. Lews، G. H( ليػوز) لػػ أحػدىما نجيػب، زكػى بيمػا يستشػيد نصػيف نجد ىنا ومف البحث،
 أردنا ما إذا اليوـ إننا" (:الوضعى المنطؽ: محمود نجيب زكى) فيو يقوؿ ٔص( Aristotle) كتابو
 تكػوف حػيف – أقوالػو أف رأينػا اإليجابية، الحقائؽ عف الكشؼ فى( أرسطو أى) عممو حصيمة تقدير
 فيو يرجع واحدا كشفا العظيمة العممية الكشوؼ فى تجد فمف ليا، قيمة ل تافية – الخطأ مف خالية
 ". تالميذه أحد إلى أو إليو الفضؿ

 ٕٕ٘ ص History of Western Philosophy كتابػو مػف لرسػؿ آخػر بػنص ويستشيد
 أو ألرسػطو قرأ لو سدى عئضا فوقتو المنطؽ، يدرس أف الحاضر عصرنا فى أراد مف: " فيو يقوؿ
 (.الوضعى المنطؽ: محمود نجيب زكى)" تالميذه مف ألحد

 عامػة بصػفة الوضػعى المذىب كاف ولما"  بالعمـ إيمانو لمكتاب مقدمتو فى مفكرنا يعمف ثـ
 كمػا العممى لمروح مسايرة الفكرية المذاىب أقرب ىو – خاصة بصفة الجديد المنطقى والوضعى –

 بصػػدؽ الواثػػؽ أخػػذ بػػو أخػػذت فقػػد معػػامميـ، فػػى الحضػػارة أسػػباب لنػػا يخمقػػوف الػػذيف العممػػاء يفيمػػو
 مبػػادئ تقتضػػينى مػػا – لنفسػػى – منيػػا فػػأمحو الدراسػػات، شػػتى إلػػى بمنظػػاره أنظػػر وطفقػػت دعػػواه،
 (.الوضعى المنطؽ: محمود نجيب زكى)" أمحوه أف المذىب
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 تحميػؿ، مف التجاه ىذا يقتضيو بما لمقياـ نفسو أعد قد أنو عف نجيب زكى يعمف ىنا ومف
 دعػائـ مػف دعامػة شبابنا عقوؿ فى مكانو اـوأق ،(الميتافيزيقا) أركاف مف ركنا ىدـ ما إذا بأنو موقنا

 .امنتجً  اتوجييً  الفكر لتوجيو بذلو يستطيع ما بذؿ قد بذلؾ يكوف فإنو الوضعى، العممى التفكير
 ىػذه مثػؿ إلػى بصػاحبو ينتيػى الػذى المنطػؽ قواعػد وضػع إلػى أولً  يحتػاج األمػر كػاف ولما

 منػػى صػػح الػذى البنػػاء مػػف األسػاس ثابػػةبم ليكػػوف( "الوضػعى المنطػػؽ) كتػػاب كػاف العمميػػة، النظػرة
 ".نواحيو شتى فى الوضعى لممذىب تدعيما كميا تجئ طابؽ إثر اطابقً  إقامتو عمى العـز

 عنوانو غير والذى( الميتافيزيقا خرافة) كتابو خالؿ مف ٖٜ٘ٔ سنة الثانية الخطوة تجئ ثـ
 ممػا فييػا قمػؿ الفكريػة، حياتػو طػورت مػف أخػرى بمرحمة امنبئً  ،(الميتافيزيقا مف موقؼ) إلى بعد فيما

 .التجاه فى الغمو مف شئ مف السابقة آراؤه بو اتسمت
 اسػػػتيتار يسػػػوده – خاصػػػة بصػػػفة مصػػػر فػػػى – عصػػػرنا أف ىنػػػا نجيػػػب زكػػػى لحػػػظ وقػػػد

 اعتػػػادت فقػػػد والتعبيػػػر، التفكيػػػر ناحيػػػة ىػػػى مفكػػػر، كرجػػػؿ ييمػػػو الػػػذى لكػػػف شػػػئ، كػػػؿ فػػػى عجيػػػب
 ببػػاؿ يطػػوؼ أف دوف مسػػئوؿ غيػػر إرسػػالً  القػػوؿ ترسػػؿ أف – كرنػػامف ىرأ ىكػػذا – واألقػػالـ األلسػػنة
 مػػف اسػػندً  لقولػػو يجعػػؿ بػػأف النػػاس، وأمػػاـ نفسػػو أمػػاـ مطالػػب بأنػػو الشػػعور أدنػػى الكاتػػب أو المػػتكمـ
 .األيدى وتمسو األبصار تراه الذى الواقع

 طالشػػػرو  فػػػى يتشػػػدد كػػػى: "مقدمتػػػو فػػػى ليشػػػير ،(الميتافيزيقػػػا خرافػػػة) كتػػػاب يجػػػئ ىنػػػا مػػػف
 رؤؤس إلػػػػى رأسػػػػو مػػػػف فكػػػػرة انتقػػػػاؿ بيػػػػا أراد بعبػػػػارة نطػػػػؽ مػػػػا إذا الجػػػػاد المػػػػتكمـ عمػػػػى المفروضػػػػة
ف الحػػديث، مػػدار الكتػػاب ىػػذا فػػى الفمسػػفة كانػػت فمػػئف ،"اآلخػػريف  النقػػد ىػػدؼ الميتافيزيقػػا كانػػت وا 
 أف يصػمح مػا بػو يميػز اومقياًسػ عباراتػو، عميػو ينسػج القارئ أماـ منوالً  لنضع إل ذلؾ فما" واليدـ،
 (.الميتافيزيقا خرافة: محمود نجيب زكى)" يصمح ل وما مقبولً  اعمميً  قولً  يكوف

 نحػػو: )بعنػػواف ،ٜٛ٘ٔ عػػاـ أصػػدره الػػذى المتميػػز الكتػػاب بيػػذا جيػػده نجيػػب زكػػى ويتػػوج
 (.عممية فمسفة

 العصػور، ىػذه فػى الػديف لسيادة نظرا( الديف) العصور بعض خدمت قد الفمسفة كانت فإذا
ذا  محػػػور ىػػػى األخالقيػػػة المشػػػكمة كانػػػت حيػػػث أخػػػرى عصػػػور فػػػى( األخػػػالؽ) خػػػدمت قػػػد كانػػػت وا 

 أف حيػػػػث( العمػػػػـ) لخدمػػػػة تجػػػػئ أف بالتػػػػالى الفمسػػػػفة عمػػػػى فػػػػإف العصػػػػور، ىػػػػذه ثقافػػػػة فػػػػى التفكيػػػػر
 .العمـ يسودىا المعاصرة حضارتنا

 فػػػى اءالعممػػػ تشػػػارؾ أف عمميػػػة الفمسػػػفة تكػػػوف أف إلػػػى بدعوتػػػو يريػػػد ل انػػػو مفكرنػػػا ويؤكػػػد
 يريػػدوف ل – يقػػوؿ فيمػػا – التحميميػػيف إف بػػؿ يبحثػػوف، كمػػا والكيربػػاء، الضػػوء فػػى فتبحػػث أبحػػاثيـ
 وفػى األشػياء فػى البحػث أدوات وحػدىـ فميػـ يبحثػوف، كمػا اإلنسػاف وفى الحياة فى يبحثوا أف حتى

 ومػػػا اراتعبػػػ مػػػف والكائنػػػات الشػػػياء تمػػػؾ عػػػف العممػػػاء يقولػػػو مػػػا إل لمتحميميػػػيف ولػػػيس الكائنػػػات،
 صػياغة فػى أو عباراتيـ، إلى عبارات إضافة فى ل – اىتمامنا حصرنا فإذا قوانيف، مف يصوغونو
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 مػف تركيبػات ىى حيث مف ونحمميا نفسيا، وقوانينيـ نفسيا عباراتيـ فى بؿ – قوانينيـ غير قوانيف
 مػػف جػػوإخرا لعػػؿ فنخرجػػو مبػػدأ عمػػى أو فػػرض عمػػى تنطػػوى ل أو تنطػػوى كانػػت إف لنػػرى رمػػوز،

 عمميػػة فمسػػفتنا كانػػت ىػػذا فػػى اىتمامنػػا حصػػرنا إذا أقػػوؿ" وضػػوحا األمػػر يزيػػد العمػػف إلػػى المكمػػوف
 (.عممية فمسفة نحو: محمود نجيب زكى)" ليا نريده الذى بالمعنى

 مجمة فى الستينات) أوؿ فى نشره( المعاصرة مصر فى الفمسفى الفكر) عف لو دراسة وفى
( فمسػػفية زاويػػة مػػف) كتابػػو فػػى نشػػره أعػػاد ثػػـ بالقػػاىرة، الثقافػػة زارةو  تصػػدرىا كانػػت التػػى( المجمػػة)

 العقمػى المػذىب أصػحاب مػف بػأنيـ تصػنيفيـ يمكػف ممػف مصػر فػى الفمسػفة أسػاتذة لػبعض عرض
 قػػاؿ كمػػا – الػػرءوس كانػػت فمػػئف جػػيمس، لػػوليـ تشػػبيو عمػػى امعتمػػدً  الفكػػرى، موقفػػو حػػدد( المعتػػدؿ)

 شػئ وفػى ، عمػى األمػور وتأخذ وتدار تالف األولى يابسة، ورءوس لينة، رءوس: صنفيف – جيمس
 أف إل ييميػػػا ول – الحقػػػائؽ عنػػػد تتصػػػمب الثانيػػػة أف حػػػيف عمػػػى القمبيػػػة، لمعاطفػػػة الستسػػػالـ مػػػف

 لػئف كاتبنػا، يقوؿ المعممية، العممية مسائمو يتناوؿ وىو ىو، يرضاه الذى الرضا بمثؿ العقؿ يرضى
 األوؿ، الصنؼ مف ىـ المعتدؿ العقمى بالمذىب اآلخذوف كاف ،القسميف ىذيف تنقسـ الرؤس كانت
 الفكػرى تاريخنػا فػى يمثمونػو مػف وبػيف الثػانى، الصنؼ مف نفر الفكرية حياتنا فى جانبيـ إلى وكاف

 (.ٚ فمسفية، زاوية مف: محمود نجيب زكى) نجيب زكى.د المعاصر
 العقػػؿ بأحكػػاـ األخػػذ إلػػى دعػػوة ىػػى إنمػػا مفكرنػػا إلييػػا اتجػػو التػػى العمميػػة التجريبيػػة وىػػذه

 األلفػػػػاظ سػػػػحر يأخػػػػذىـ حتػػػػى أقالميػػػػـ، عمػػػػى الكػػػػاتبوف يجرييػػػػا التػػػػى العبػػػػارت فيػػػػـ فػػػػى الصػػػػاـر
 تكػػوف ل الجديػدة، الػػدعوة ىػذه فػػى المفظػة أف عمػػى الدلليػة، قوتيػػا غيػر أخػػرى ألسػباب فيسػتعمموىا

 فػى فعمية كائنات إيانا أعطتيا يةحس معطيات إلى التحميؿ نياية فى أشارت إذا إل الدللية قوة ليا
 الوظيفػػػػة مػػػػف يعفييػػػػا اشػػػػتراطى بتعريػػػػؼ مسػػػػتخدمة المفظػػػػة تكػػػػوف أف إل الميػػػػـ الخػػػػارجى، العػػػػالـ

 بػدنيا لػو شػأف ،  الػداخمى نسػقو فػى منحصػر أنػو عمػى مفيوما يكوف عندئذ التفكير لكف اإلرشادية،
 (.ٜٕ فمسفية، زاوية مف: محمود نجيب زكى) الواقع

ذا  بػذور أف إل الخمسػينات، أوؿ فػى ظيػر مفكرنػا توجػو أف إلػى البدايػة فػى أشرنا قد كنا وا 
 أوائػؿ فػى فػرغ عنػدما وذلػؾ بنفسػو، ىػو إليػو أشار مما ذلؾ قبؿ إلى بيا يرجع أف يمكف النزعة ىذه

 وجػػوه، عػػدة مػػف األثػػر أعمػػؽ فيػػو تركػػت فقػػد السػػقراطية، األربػػع المحػػاورات ترجمػػة مػػف الثالثينػػات
 ىػى تمػؾ، محاوراتػو فػى تجمػى كمػا سػقراط شػخص مػع الوقفػة تمػؾ كانػت آخر، شئ ىأ بؿوق ،فأولً 
 مسػتقيـ، فكػرى نشػاط إلػى السػبيؿ لػو تميػد منيجيػة، تربيػة تربيتػو طريؽ عمى األولى الخطوة بمثابة
 يحػػػددوا أف – اإلنسػػػانى الفكػػػر تػػاريخ فػػػى مػػػرة ألوؿ – محاوريػػػو مػػع حػػػاوؿ قػػػد الفيمسػػػوؼ أف وذلػػؾ
 .الجارية الحياة مجالت فى يستخدمونيا التى الكممات معانى

 امطالًبػػ المحكمػة فػى( أوطيفػروف) الشػاب نجػد أف المحػاورات، ىػذه فػى جػاء مػا أمثمػة ومػف
 سػػألو إذا حتػػى فقتمػػو، خنػػدؽ فػػى عبيػػده بأحػػد طػػرح قػػد أبػػاه ألف أبيػػو، عمػػى المالئػػـ العقػػاب بػػإنزؿ
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 ا،جواًبػ لمسػؤاؿ عنػده الشػاب يجػد لػـ عمييػا، وجبػالخر  أبػاه اتيـ التى( التقوى) معنى لو ليحدد سقراط
 فػى لمشػاب الفيمسػوؼ قػدـ فينا اآلف، بو أقوـ الذى كيذا عمؿ ىى التقوى إف: لسقراط قاؿ أف سوى

 غيرىػا مػع تنػدرج جزئيػة بػذكر يكػوف ل الحقػائؽ مػف بحقيقػة الصػحيح( العمػـ) بػأف يعممو ما إيجاز،
 كػػاف فقػػد األفكػػار، مػػف لفكػػرة العمميػػة الحقيقػػة عمػػى رةالعػػاب األمثمػػة ىػػى لتكػػوف السػػموؾ جزئيػػات مػػف
 ،(التقػػوى) حػػدود عمػػى خػػرج قػػد بأنػػو المحكمػػة فػػى أبػػاه يػػتيـ أف قبػػؿ أوطيفػػروف، عمػػى اعقمًيػػ اواجًبػػ

 إليػػو تقػػاس الػػذى المرجػػع ىػػو ذلػػؾ بعػػد يكػػوف بدقػػة،( التقػػوى) مفيػػوـ أولً  يعمػػـ أف العقػػاب فاسػػتحؽ
 (.ٛٗ ،ٜٜٔٔ: محمود نجيب زكى) والفاجر التقى بيف فييا لتميز البشرى، السموؾ جزئيات

 مػع األربػع، المحػاورات لتمػؾ ترجمتػو خػالؿ مفكرنػا تعمميػا التػى الدروس أوؿ ىو ىذا فكاف
 إضػافات إليػو يضػيؼ مػا المعاصػرة التحمػيالت فػى وجػد حتػى الدرس، ىذا بعد طويال لبث فما ذلؾ
 .تكوف أف ليا ينبغى كما العممية الدقة مف اقترابا تزيده

 زكػى الػدكتور توجيػات عػف (ٜ٘: ٜٜٓٔ الفتػاح، عبػد إمػاـ) كتوردلمػ ممتعػة دراسة وفى
 انتمائػػو عمػػى مجمعػػيف مفكرنػػا، فكػػر عػػف النقػػاد بعػػض كتبيػػا التػػى الكتابػػات لػػبعض عػػرض نجيػػب،

 الكتابػػػة وممارسػػػتو الفكريػػػة، زكػػػى الػػػدكتور حيػػػاة طػػػوؿ أف إلػػػى نبػػػو إمػػػاـ لكػػػف المنطقيػػػة، لموضػػػعية
 مػف أكثػر إلييػا نفسػو ىػو أشػار التػى التحػولت بعض تشيد أل المستحيؿ مف كاف يف،السن عشرات
 .بينيا الرابط الخيط يفقد أف دوف مرة،

 خرافػة عػف الرجػؿ كتبػو مػا عنػد معظميػـ توقػؼ الػذيف زكػى، الػدكتور نقػاد مػف إماـ وسخر
 اإلرادة، حريػػة عػػف ابحثًػػ األربعينيػػات بدايػػة فػػى كتػػب ذىلػػا نفسػػو ىػػو لكنػػو ،ٖٜ٘ٔ عػػاـ الميتافيزيقػػا

 وقػد لمػدكتوراه، لرسػالتو موضػوعو وكانػت ،Self- Determinism الػذاتى الجبػر بنظريػة فيػو أخػذ
 نقػػػادى إف. صػػػميميا فػػػى ميتافيزيقيػػػة نظريػػػة وىػػػى العربيػػػة، إلػػػى الفتػػػاح عبػػػد إمػػػاـ الػػػدكتور ترجميػػػا
 المفكػػػر دمحمػػػو  نجيػػػب زكػػػى أمػػػا ،ٜٔ٘ٔ عػػػاـ الوضػػػعى المنطػػػؽ صػػػاحب باعتبػػػاره زكػػػى الػػػدكتور
 حػوؿ كميػا تػدور ا،كتاًبػ ثالثػيف عمػى يزيػد مػا ،ٜٓٙٔ عػاـ( الفنػاف الشرؽ) منذ كتب الذى التنويرى

 .عقوليـ فى ناقصة تعتبر الرجؿ صورة فإف وتجديده، العربى الفكر بعث
 اكثيػرً  بعػدت ضيقة نظريات مف عميو ترتب وما – الرجؿ ىذا لفكر الواسع الفيـ سوء ولعؿ

 لػػـ لمػػذيف لموقفػػو اتوضػػيحً  مػػرة مػػف أكثػػر يعمػػف أف إلػػى اضػػطره الػػذى ىػػو– اسػػميمً  اتقػػديرً  تقػػديره عػػف
 كػػػاف أنػػو (٘ٗ: المثقفػػػيف ىمػػػـو) فقػػاؿ بػػػو، تقػػوـ أف المنطقيػػة لموضػػػعية يريػػد الػػػذى الػػدور يفيمػػوا
 يقتضػى بػو األخػذ بػأف منػو ظػف عمى معيف فمسفى لتيار يتعصب كاف ألنو طويمة؛ لسنوات امخطئً 
 مػا عمػى التحميػؿ فمسػفة بأولويػة السػابؽ إيمانػو مػع– ذلػؾ بعػد لػو تبيف لكف خرى،األ التيارات رفض
 نيايػة فػى تكامػؿ أمػر ىػو إنمػا الفمسػفية التجاىػات ىذه بيف األمر أف –عصرنا فمسفات مف عداىا
 .الشوط
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 اتقييػػدً  مذىبػػو إطػػار حػػدود فػػى نفسػػو يقيػػد أف الفكػػر مزالػػؽ أخطػػر مػػف أف مفكرنػػا أكػػد لقػػد
 لػـ ومػا قبمػو، المبػادئ تمػؾ مػع امتفقًػ وجػده فمػا معػيف، مػذىب حػدود فػى أمػوره كػؿ ىف يرجع يجعمو
 واحػد مػذىب بيػا ُيمػـ أف مػف اجػدً  أغػزر الحيػاة تيػار أف عممتػو الخبرة ألف وذلؾ رفضو، معيا يتفؽ
 يتعمد أف دوف – الفكرية حياتو فى الطبيعى التطور مف كاف لذلؾ .والقواعد المبادئ مف قميؿ بعدد
 ىػو ااتجاًىػ المعاصػرة الفمسػفة اتجاىػات فػى لنفسػو اتخػذ قػد أنو يجد أف – وتدبير تخطيط عف شيئا
 فى وضع كمف فكاف بذاتو، فكرى مضموف فى نفسو يورط( مذىب)ل  ،(لمتفكير منيج) حقيقتو فى
 زفالو  موضع وحدىا ىى تكوف أف دَّ بُ  ل معينة بمادة يديو يمأل أف دوف يشاء، ما بو يزف ميزانا يده

 (.ٜٛ: الفتاح عبد إماـ)والتقدير
 يقػػؼ ل حيػػث ، الفكػػرى، بتوجيػػو يتصػػؿ ممػػا صػػديؽ إليػػو وجيػػو لتسػػاؤؿ مفكرنػػا وعػػرض

 مػا كػؿ فػى لػو كػاف إذا عمػا التسػاؤؿ وكػاف التحميميػة، أنصػار مف بأنو العاـ العنواف ىذا عند األمر
 (.ٕٕ: ٜٛٚٔ يب،نج زكى) الطويؿ؟ الطريؽ مراحؿ عمى تعقبو يمكف واحد، فكرى خط كتب

 اجػدً  لينػدر أنػو بدايػة يوضح أف دَّ بُ  ل كاف ،الميـ التساؤؿ ىذا عمى مفكرنا بييج أف وقبؿ
 مػرة ىنػا بػو دارت قػد سػبيمو نجػد أف دوف التفكيػر، أو الكتابػة عيػد بػو طػاؿ ا،مفكػرً  أو اكاتبً  نجد أف

 واحػػدة، فقريػػة سمسػػمة تخفػػى مػػا اكثيػػرً  السػػير، طريػػؽ عمػػى المتعاقبػػة التحػػولت ىػػذه لكػػف مػػرة، وىنػػاؾ
 الحى بالكائف تمر قد إذ نفسيا، لمحياة يحدث ما ىو ذلؾ ومثؿ ووحدتو، ىيكمو الفكرى لمكياف تحدد
 .واحدة وشخصية واحدة ىوية عمى يظؿ كمو ذلؾ خالؿ لكنو وتغيرات، أطوار

 ،عػػػداه مػػا كػػػؿ عػػف المتميػػزة اإلنسػػػاف بفرديػػة إيمانػػو ىػػػو عنػػده الواحػػد الفكػػػرى الخػػط وكػػاف
 مطمقػة أولويػة اإلنسػانى لمعقؿ يكوف أف بضرورة إيمانو ثـ فيو، الفردية تمؾ عمى المحافظة ووجوب

 فعمػو، عػف مسػئولً  إنسػاف كػؿ يكػوف لكػى وذلػؾ الحمػوؿ، تتطمػب مشكالت مف لننساف يعرض فيما
 .سموكنا مصدر ىى عواطفنا كانت إذا معنى ليا يكوف ل المسئولية ىذه فمثؿ

 معانييػػا اختمفػػت قػػد قياميػػا، بضػػرورة زكػػى الػػدكتور آمػػف التػػى المسػػئولة، ةالفرديػػ ىػػذه لكػػف
 أىميتػػو السػػتدراؾ وليػػذا عصػػر، إلػػى عصػػر مػػف الفكريػػة المعػػايير تغيػػرت كممػػا الخػػتالؼ، بعػػض
 المعػػايير عػػف يختمػػؼ مػػا الفكريػػة المعػػايير تمػػؾ مػػف يحكمػػو عصػػر فػػى نعػػيش بالفعػػؿ ألننػػا البالغػػة،
 وجػػو الخػػتالؼ ذلػػؾ أوجػو مػػف ىنػػا ويكفينػػا السػابقيف، عنػػد العقميػػة لحيػػاةا تحكػـ كانػػت التػػى الفكريػة
 – الكائنػػات سػػائر مػػف شػػئ أى حقيقػػة بػػؿ – النػػاس مػػف الفػػرد حقيقػػة كانػػت بينمػػا أنػػو وىػػو واحػػد،

 التػى العالقػات بمجموعػة تتحػدد إنمػا اليػوـ النػاس مػف الفرد حقيقة أصبحت ذاتو، الفرد فى تنحصر
 .األفراد مف بغيره تربطو

( المغػة فمسػفة) موضػوع السػنيف مػف سػنة فػى جعػؿ بالتحميميػة، زكػى الػدكتور ولػع شدة ومف
 بؿ جزافيا، اختيارا ذلبؾ يكف ولـ القاىرة، آداب فى العميا الدراسات طالب مع لمحاضراتو موضوعا

 فأمػا وعامػة، عالميػة واألخػرى محمية، قومية إحداىما: حاجتيف يسد اختيار – عامئذ رآه كما – ىو
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 الثقافيػة حياتنػا فػى تخػبط مػف كثيػروف، معػو رآه قػد يكػوف أف لبػد وما رآه، ما فيى األولى، الحاجة
 ا،وعرًضػ طػولً  كمػو العربػى الػوطف فى الحاضر الجيؿ عف نقوؿ أف معو نستطيع حيث المغة، تجاه
 تصػؼ صفة بالمغة الجيؿ يظؿ التفاوت ىذا مع لكنو درجاتو، تتفاوت جيالً  العربية لغتو يجيؿ أنو
 بمغػتيـ الجػاىميف أف ولػو الشػواذ، فيػو يشػذ أف يمنػع ل الذى التعميـ وجو عمى الحاضر الجيؿ أبناء
 نتػداركيا التعمػيـ نظػـ فى غمطة أنيا: عندئذ نقوؿ كنا ألننا الخطب، لياف بجيميـ، وعى عمى كانوا

( امػذىبً ) ليكػوف جيميػـ احولػو  قد بمغتيـ، الجاىميف ىؤلء لكف حيف، بعد ولو أمرنا فيصمح بالعالج،
 بمغتػو الشػعب مخاطبػة الواجػب مػف أف زعمػوا حيػث عميػو، تكػوف أف ينبغػى ومػا الثقافية، الحياة فى
 (.العامية) وىى يفيميا، التى

 قػد المغة فمسفة فى البحث أف فيى مجالنا، فى خاصة بصفة أمرىا ييمنا التى الناحية وأما
ف عػيف، تخطئػو ل مسػتوياتيا، أعمػى فػى ةالفمسفي الدراسة فى لمعامميف متجيا بات  فمننظػر شػئنا، وا 
 قبػؿ اآلف، الدارسػيف ىػؤلء اىتمػاـ يشػغؿ الػذى مػا لنػرى مسػتوياتيا أعمى فى الفمسفية الدوريات إلى
 التػػى والمؤلفػػات الػػدوريات عمػػى وقصػػرناه البحػػث، دائػػرة ضػػيقنا ولػػو آخػػر؟ موضػػوع أى يشػػغميـ أف

 الدارسيف تااىتمام مف الصدارة مكاف فى اليوـ ىى فييا المغة فةفمس نجد اإلنجميزية، بالمغة تصدر
 (.ٓٙٔ: وجذور بذور) الفمسفية الدراسة مياديف فى

 الثػػػانى القػػػرف منػػػذ اسػػػتخداميا وقواعػػػد العمميػػػة، قوانينيػػػا عرفػػػت قػػػد العربيػػػة المغػػػة وكانػػػت
 بػالمعنى والقواعػد، نيفالقػوا تمػؾ ليػا يفمسػؼ مف تجد لـ ولكنيا بعده، وما( الميالدى الثامف)اليجرى
 الوحيػدة المحاولػة تنتظػر أف عمييػا وكػاف متفرقة، قميمة جوانب إل الميـ الفمسفى، الفكر يحدده الذى
 البحػث إل المغة فمسفة تكوف وماذا ،(الخصائص) كتابو فى( جنى ابف) عند السبيؿ ىذا فى الجادة
  والقواعد؟ القوانيف متفرقات بيف المشتركة الخصائص عف

 محػػػوريف حػػػوؿ القػػػاىرة بػػػآداب العميػػػا الدراسػػػات طمبػػػة عمػػػى مفكرنػػػا محاضػػػرات دارت قػػػدو 
 عمينػػا توجػب فمػػاذا المغػة،( عمميػػة) عػف كػػاف فقػد األوؿ المحػػور فأمػا فػػروع، منيمػا تتفػػرع أساسػييف،

 تنشػأ أخػرى ظاىرة كأى اجتماعية ظاىرة ىى المغة إف المغة؟ إزاء نفعمو أف الخالصة العممية الوقفة
 المغػة لظػاىرة يمكػف كػاف وقػد واحػدة، حياة فى يشتركوف عندما بعض مع بعضيـ الناس فاعؿت مف
 أبناء يعرؼ بحيث العممية الحياة مجرى فى قائمتيا تقوـ أف -مثالً  العربية كاألمة – بعينيا أمة فى

 كاف مميةالع الحياة وتمؾ إليو، ينقمو أف يريد ما كؿ عف كؿ فيفيـ الحديث، بيا يتبادلوف كيؼ المغة
، أف ليا يجوز  ما بالفعؿ قائـ ىو ما ليستخرج بالنظر العمـ رجاؿ مف أحد ليا يتصدى أف دوف تقـو

 عنػػد عموميػػا المغػػة لتمػػؾ يكػػوف ول لغػػة، النػػاس بػػيف يكػػوف وعندئػػذ وقواعػػد، قػػوانيف مػػف فيػػو اسػػتبطف
 فقػد عممػاء، مػف صػدىت مػف بعػده وما لميجرة الثانى القرف فى العربية لمغة تصدى وقد أما العمماء،
 .استعماليا طرائؽ تضبط العربية لمغة( عموـ) لدينا أصبح
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 يشػكموف ممػف أرضػنا، عمػى النػاس أف: ىػى طالبػو عمػى مفكرنا طرحيا التى ىنا والمشكمة
 مػف تقػرب لغػات يسػتخدموف الراىنػة، صػورتيا فػى العربيػة األمػة بالتالى ويشكموف العربية، الشعوب
 المغات ىذه إزاء الخالصة العقمية العممية الوقفة تكوف فماذا ا،حينً  عنيا وتبعد ،احينً  المأثورة العربية
 القػرف فى العربية المغة عمماء لوقفة اتمامً  مماثمة الوقفة تمؾ تكوف أل الجديدة؟ صورتيا فى العربية
ذا آنئذ؟ وجدوىا كما العربية المغة إزاء بعده، وما اليجرى الثانى  واجػب يكوف أفال ىكذا، ىذا كاف وا 
 مجموعػػػة كػػػؿ فػػػى قائمػػػة ىػػػى كمػػػا المغػػػة عمػػػى رجالػػػو ينكػػػب أف وىػػػو بػػػاألمس، كواجبػػػو اليػػػوـ العمػػػـ

 بػػػذور) فيػػػو؟ المسػػتبطنة قواعػػػده قػػائـ، ىػػػو مػػا جػػػوؼ مػػف فيسػػػتخرجوا العربػػى، الػػػوطف مػػف سػػكانية
 (.ٙٙٔ: وجذور

ذا  فيمػػا ىـتالميػػذ يحاسػػبوا أف عمػػى فييػػا المغػػة معممػػو حػػرص أوربيػػة شػػعوب ىنػػاؾ كانػػت وا 
 تؤديػو أف ليػا أريػد مػا أسػاس عمػى بػؿ سػمفت، قػروف عػف الموروثػة القواعػد أساس عمى ل يكتبونو،
 مفكرنػا أف إل صػوابيا، لمعبػارة كػاف باإليجػاب، الجػواب كػاف فػإف غػامض، ول منقػوص غيػر كامال
 فأ وىػػو الموضػػوع، أوجػػو مػػف آخػػر بوجػػو ألحقيػػا طمبتػػو عمػػى النحػػو ىػػذا عمػػى المشػػكمة طػػرح حػػيف
 فػػى الػػبعض ذىػػب كمػػا وكفػػى، النػػاس بػػيف الػػراىف اليػػوـ حػػوائج لتقضػػى المغػػة خمقػػت أحقػػا: سػػأليـ
 الغربية؟ البمداف بعض

 مػػف تمتػػد كمػػا أمسػػو، إلػػى الخمػػؼ مػػف تمتػػد بػػؿ يومػػو، عمػػى تقتصػػر ل اإلنسػػاف حيػػاة إف
 عنػػد ،العتبػػار فػػى والمسػػتقبؿ الماضػػى يؤخػػذ أف وجػػب الرؤيػػة، ىػػذه صػػدقت فػػإذا غػػده؟ إلػػى األمػاـ
 حتػى طػويالً  يمبث ولـ سواىا، إلى مجاوزتيا وجوب أو قياميا صالحية حيث مف ما لغة فى النظر
 المغة ىى أنيا وىو الصدد، ىذا فى العربية المغة مف موقفنا عف قاطع جواب إلى طالبو مع انتيى
 اهلل صػػمى الرسػػوؿ أحاديػػث وجػػاءت الكػػريـ، القػػرآف جػػاء المغػػة وبتمػػؾ الثقػػافى، ماضػػينا تحمػػؿ التػػى
 كمػو ذلػؾ أف عمػى األداء، فػى المغػة تمػؾ عبقرية إباف الشعر وغير العربى الشعر وجاء وسمـ، عميو
 الػػذيف أبنائػػو عنػػد عتبػػارا مػػف يسػػتحقو مػػا كػػؿ لعصػػرنا يكػػوف حتػػى قػػديـ، جديػػد يضػػاؼ أف ينفػػى ل

 .مسائو وتحت أرضو عمى يحيوا أف ليـ كتب
 .ىنا نطاقنا عف يخرج ما وىو ،(يةالعام) بوضع امتعمقً  الثانى المحور وكاف

 

 العقالنية:
 فمػف خاضػيا، التػى ومعاركػو ومواقفػو وآرائػو مفكرنػا كتابػات محػيط فػى أبحرنػا أينما ،فالحؽ

 فػػى فيػػو .العقالنيػػة وىػػو أل العقػػد، جبػػات يجمػػع الػػذى الواحػػد الخػػيط بيػػذا البصػػر فػػى أبػػدا نخطػػئ
 طريػػؽ عػػف تنحيتػػو مػػف دَّ ُبػػ ل لمعقػػؿ، مباشػػرة يخضػػع ل مػػا أف مػػف منطمقػػا كػػاف لمميتافيزيقػػا، رفضػػو
 .األدب وعالـ بالعواطؼ يتصؿ ما شأف شأنو يصبح بحيث البحث،
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 التحميػؿ يتطمػب حيػث عقمػى، منطمػؽ مػف كػذلؾ جػاء إنمػا التحميػؿ، لفمسفة انحيازه فى وىو
 .الفكرية والشطحات الشخصية، الزوايا يبعد ا،دقيقً  اعمميً  اونيجً  ادقيقً  امنطقً 

 تتجمػى ميػداف أكثػر فػالمنطؽ ا،عقالنًيػ يكػوف بالضػرورة الوضػعى، لممنطؽ اختياره فى وىو
 .الفكرية والدقة العقمية المقاييس فيو

 يعتمػد إنمػا،  وألفػاظ مفػاىيـ مػف نسػتخدمو لما الدقيؽ التحديد ضرورة عمى تشديده فى وىو
 وىكذا. التحميؿ فى ودقة التفكير، فى عمؽ عمى كذلؾ

 موقػؼ لننسػاف كػاف حيثمػا لمعقػؿ، نصير أنو عرؼ لو صديؽ عف زكى الدكتور روى وقد
 بيػذا إقػراره يعنػى ممػا عنػو، عرفػو فيمػا صػديقو يجػادؿ لػـ بأنػو مفكرنػا ويقػر عمػؿ، أو عمػـ مػف جاد

 .صحيح ألنو التوصيؼ،
 العقػػؿ، يتحػػدى ممػػا تحػػدث، عجيبػػة ظػػواىر ىنػػاؾ بػػأف مفكرنػػا واجػػو الصػػديؽ ىػػذا أف بيػػد

 الظػواىر تمػؾ أمثػاؿ أف مفكرنػا فقػاؿ لتفسيرىا، العقؿ غير آخر مصدر عف لبحثا إلى منا ويحتاج
 وسػوؼ قامػت التػى الحضػارات عمييػا تقوـ وسوؼ قامت التى الدعائـ مف تكوف، ولف ا،أبدً  تكف لـ

 بػذلؾ عمػـ وعمػى واقػع، عمى غيرىا قاـ كما المسمميف، حضارة قامت فقد المثاؿ، سبيؿ وعمى. تقوـ
 النػػاس يػػذكرىا أمػػور فيػػى العقػػؿ، ويتحػػدى العجػػب يثيػػر ممػػا إلييػػا، المشػػار لظػػواىرا وأمػػا الواقػػع،
 التػى األحػداث سػير فػى أثػر ذكرىػا عػدـ أو لػذكرىا يكوف أف دوف يذكرونيا، ل أو لبعض، بعضيـ
 .التاريخ تصنع

 يػدعى مػنجـ فجػاءه الخػوارج، لمقاتمػة بالخروج ىـّ  وقد عمى، لنماـ بموقؼ يذكرنا ىنا وىو
 عمػى سػيره يجعػؿ وبػأف السػاعة، تمػؾ فػى القتػاؿ إلػى يسػير بأل ونصحو الغيب، حساب عمى رةالقد

 أذى وأصحابؾ أصابؾ الساعة، ىذه فى سرت إذا إنؾ: "لو قائالً  النيار، مف مضيف ساعات ثالث
ف شديد، وضر  كػاف فمػا ،"طمبػت ما وأصبت وظيرت، ظفرت بيا، أمرتؾ التى الساعة فى سرت وا 
 اماضػيً  كػاف فيمػا ومضػى ا،شػديدً  اتعنيفًػ عّنفػو أف بعػد المػنجـ، عػف أعػرض أف إل ىعم اإلماـ مف
 وانتصرنا، المنجـ لنا حددىا التى الساعة فى سرنا لو: النصر ساعة ألصحابو فقاؿ وانتصر، إليو،
 اهلل صػمى – لمحمػد كػاف مػا أنػو أمػا. ونبوءتػو المنجـ ذلؾ بفضؿ تحقؽ إنما النصر إف الناس لقاؿ
: ٜٛٚٔ: نجيػب زكػى)" وقيصػر كسػرى بػالد عمينػا اهلل فػتح حتػى بعػده، لنا ول منجـ، -وسمـ عميو
ٛ.) 

 كػؿ بيػا نعنػى أف دوف بألسنتنا( العقؿ) كممة ترد أف مف مفكرنا رأى فى جدوى ل أنو عمى
 يكػوف ول المػدروس، التخطيط ىو األمر آخر العقؿ إذ تعنيو، أف يجب ما أو الكممة، ىذه تعنيو ما
 مسػػح ىنػػاؾ يكػػوف وأف مقصػػودة، واضػػحة أىػػداؼ ىنػػاؾ تكػػوف أف إل معنػػى، المػػدروس خطػػيطلمت

 الواقػع ىػذا فيطػوع( عقػؿ ىػو الػذى) المػدروس التخطيط ذلؾ يجئ ثـ قائـ، ىو كما لمواقع إحصائى
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 إلػػى األمػػر بػػادئ قصػػدنا التػػى األىػػداؼ تمػػؾ يحقػػؽ اتطويًعػػ اإلحصػػائية البحػػوث لنػػا رسػػمتو الػػذى
 .تحقيقيا

 النتػػائج لتػػرتبط العقػػؿ، يقظػػة إلػػى الػػداعوف دعػػا عنػػدما بػػدأت، قػػد كميػػا الحديثػػة ضػػتناني إف
 الػذى عبػده، محمػد الشػيخ إمامنا ىو العقؿ حكـ إلى الداعيف ىؤلء أبرز وكاف الصحيحة، بأسبابيا

 فمقػػد اآلحػػاد، كسػػائر واحػػد إل منػػو يبػػؽ لػػـ العقػػؿ، تحكػػيـ إلػػى الػػدعوة تمػػؾ حصػػيمتو مػػف طرحػػت إذا
 منطػػؽ إلػػى اسػػتنادىا يبػػيف توضػػيحا اإلسػػالـ، فػػى اإلساسػػية العقائػػد يوضػػح – جيػػده بكػػؿ - أخػػذ

 ىػو وحػده العقمػى النظػر ىػذا أف وعنػده ،(العقمى النظر) ىو الديف ليذا األوؿ األصؿ فجعؿ العقؿ،
 (.ٜ: ٜٛٚٔ نجيب، زكى) الصحيح اإليماف وسيمة

 أف قولػو إقبػاؿ محمػد عػف مفكرنػا ينقػؿ السػؤاؿ ىػذا عػف الػديانات؟ آخػر اإلسػالـ كػاف لمػاذا
 مػدار ىػى التقاليػد كانػت لػو إذ األسالؼ، لتقاليد يجعمو ولـ لمعقؿ، التحكيـ جعؿ اإلسالـ فألف ذلؾ

 الحيػػػاة ظػػروؼ اقتضػػػت كممػػا جديػػػد رسػػوؿ إلػػى بحاجػػػة النػػاس لكػػػاف يجػػوز، ول يجػػػوز فيمػػا الحكػػـ
 الحكػػـ أصػػبح وقػػد أمػػا تقاليػػدىـ، فػػى األسػػالؼ جسػػدىا التػػى المعػػايير غيػػر جديػػدة معػػايير الجديػػدة
ذا .جديػػد ظػػرؼ لكػػؿ الصػحيح الحكػػـ يجػػد بػػأف كفيػػؿ وحػػده فالعقػػؿ لمعقػؿ،  موكػػوؿ األمػػر أف قمػػت وا 
 غػػراره عمػػى نسػػوؽ الػػذى النمػػوذج لنػػا يقػػيـ أف أحػػد حػػؽ مػػف لػػيس أنػػو بالتػػالى قمػػت فكأنمػػا لمعقػػؿ،
 اآلراء، تتعػػدد قػػد المناقشػػة وفػػى يناقشػػوه، أف كػػذلؾ اآلخػػريف حػػؽ مػػف كػػاف إذا إل وأفعالنػػا، أفكارنػػا
 .النظر وجيات وتختمؼ

 أنػو الصػفة بيػذه نريػد فإنمػا حياتػو، فى تصرفو طريقة فى( عاقؿ) بأنو إنسانا نصؼ ولعمنا
 النسػبة ليقػدر يػوازف أف لو فيتسنى واحدة، لمحة فى كميا ليراىا الطائر نظرة الكثيرة أموره إلى ينظر

 أيػف لػو تكشػؼ التػى الوقفػة وقػؼ قػد ألنػو الميػـ، عمػى األىػـ دـيقػ وعندئذ أحجاميا، بيف الصحيحة
 مػػف حزمػػة فاإلنسػػاف الحسػػاب، قائمػػة مػػف فيحػػذؼ ؟أىميػػة لػػو ليسػػت مػػا وأيػػف؟ الميػػـ وأيػػف ؟األىػػـ

 فتمػػؾ أساسػػيا، مػػف ااقتالًعػػ والرغبػػات الشػػيوات تمػػؾ تقتمػػع أف الحكمػػة مػػف ولػػيس ورغبػػات، شػػيوات
 الشػػػػيوات أف اعتبػػػػار عمػػػػى طويمػػػػة، عصػػػػورا اإلنسػػػػاف يػػػػربتفك اسػػػػتبدت التػػػػى القديمػػػػة النظػػػػرة ىػػػػى

 أمػا يقتضػيو، مػا وبكػؿ بػو يتعمػؽ ما بكؿ دنئ، محتقر والجسد الجسد، مقتضيات مف ىى والرغبات
 (.ٕٙٔ: ٖٜٛٔ نجيب، زكى)التقدير موضع البشرى الجسد ىذا نضع أف فيو الصحيح
 اعتبػاره، فػى الحاضػر إلػى المستقبؿ يضيؼ الطائر، نظرة األمور إلى نظرتو فى" العاقؿ"و

 رقعػة أمامػو واتسػعت رؤيتو، مجاؿ فى لو يقع الذى الزمنى الطوؿ ازداد الرائى، الطائر ارتفع وكمما
 ىنػػا ومػػف ذاؾ، أو القػػرار بيػػذا شػػئونو فػػى يقضػػى وىػػو حسػػابو، فػػى يدخمػػو أف دَّ ُبػػ ل الػػذى المسػػتقبؿ

 إلػى المػدة حسػاب تحسب بعض عمى بعضيا وتفضيؿ إشباعيا، عند الرغبات بيف الموازنة إف قيؿ
 لكف ا،سريعً  اإشباعً  بإشباعيا تناديؾ ممحة شديدة حادة اآلف الرغبة تكوف فقد لمحّدة، حسابيا جانب
 يسػبب مػا النتػائج مػف وراءىػا تتػرؾ قػد بػؿ يمضى، ثـ قصيرة، لحظة إل معؾ يقيـ لف إشباعيا أثر
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 يجػب –( العاقػؿ) عنػد – الرغبػة ىػذه مثػؿف إشباعيا، عف نجمت التى المذة أضعاؼ أضعاؼ اآلمً 
ف األثر، بقاء فى أمدا منيا أطوؿ أخرى لرغبة الطريؽ تفسح أف لحاًحػ حػدة منيػا أقػؿ تكف وا   فػى اوا 

 . الراىنة المحظة
 العواطػػػؼ بعػػالـ يتصػػؿ تجاىمػػو يمكػػف ل اقوًيػػ اجانًبػػ ىنػػاؾ بػػأف العتػػراؼ مػػف دَّ ُبػػ ل لكػػف

 القمػب، نػداء عػف يتغافػؿ أف اإلنسػاف يسػتطيع فيػؿ لمعقػؿ، ؿالمقابػ ىػو القمػب يكػوف حيػث والوجداف
 العقؿ؟ جانب إلى فقط امصغيً 

 فكػأف األوراؽ، خمػط عػدـ نعمػة وىبػو أف هلل حمػده يسػجؿ بيػذا، وعيػو مفكرنػا يسجؿ إذ ىنا
 ينبغػى ل التػى وظيفتو منيما ولكؿ لمعواطؼ، أخرى وغرفة لمعقؿ، قائمة غرفة الشخصية فى ىناؾ
 ذلؾ؟ يحقؽ أف لو يمكف فكيؼ األخرى، عم تتداخؿ أف

 مػف لػيس تفرقة وىى كمواطف، بنفسو ووعيو كفرد، بنفسو وعيو بيف زكى الدكتور يفرؽ ىنا
ف إقامتيػػا، فػػى يػػنجح أف إنسػػاف كػػؿ عمػػى اليسػػير  فػػى أنفسػػيـ الػػبعض يجػػد مواقػػؼ ىنػػاؾ كانػػت وا 

 أحػػد حصػػوؿ نظيػػر ب،المعػػا ليػػا يسػػيؿ ضػػخمة رشػػوة يتمقػػى أف لمسػػئوؿ يعػػرض عنػػدما مواجيتيػػا،
. متعػددة مغػانـ عمى لمحصوؿ سبيالً  يكوف حيث العواطؼ، يدغدغ ىنا فالماؿ. لو يحؽ ل ما عمى
 إلػػى ينظػػر عنػػدما العقػػؿ، لنػداء امسػػتجيبً  نفسػػو يجػػد مػػف ىنػاؾ لكػػف إلػػخ،. سػػيارة. فخػػـ سػكف. أرض
 فيػرفض دؿ،العػ ميػزاف يختػؿ عنػدما مؤكػدة بأضػرار يصاب سوؼ بعينو، مجتمع فى كمواطف نفسو

 .الشديد اإلغراء
 تنشػػأ الواحػػد، الشػػخص كيػػاف فػػى المػػواطف وجانػػب الفػػرد جانػػب بػػيف التفرقػػة أسػػاس وعمػػى

 ل قػػد جانبػػاف وىمػػا بمنطقػػو، العقػػؿ يفرضػػو ومػػا بوجدانػػو، القمػػب إليػػو يميػػؿ مػػا بػػيف واجبػػة، تفرقػػة
 لػو يػود نفسػو أعمػاؽ فػى فيػو حياتػو، مػف مثػالً  مفكرنػا يسػوؽ وىنا. األحياف مف كثير فى يتالقياف
 إلييػػا يميػػؿ التػػى ىػػى الحيػػاة ىػػذه أف أسػػاس عمػػى والزىػػد، التصػػوؼ عمػػى النػػاس يحػػث أف اسػػتطاع
 الزاىػديف تصوؼ أف قائالً  يعمو، العقؿ مف صوت ىو ىذا يفعؿ أف وبيف بينو حاؿ الذى لكف قمبو،
 الفضػاء يشػؽ ول انعالمصػ يقػيـ ل الزاىػد تصػوؼ إف. أىػداؼ مػف العربيػة ألمتنا نريده ما يحقؽ ل

 .األعداء ليسحؽ القنابؿ بقاذفات
 

 :اإلنساف تحرير
ذا  الػديف، عػف الرجػؿ بابتعػاد العجمػى لمنظرة توحى قد مفكرنا لكتابات الغالبة الكثرة كانت وا 

 بوجػود اإلقػرار أبػدا ينفػى ل العممػى، التوجػو عمػى تشػديده أف مىع التأكيد عمى احريصً  كاف أنو إل
 األمػػريف، بػػيف نخمػػط بػػأل وعػػى عمػػى نكػػوف أف ىنالػػؾ مػػا كػػؿ ليػػذا، تخضػػع ل سػػافاإلن فػػى جوانػػب
 .فيو لمتفكير منيج منيما فمكؿ
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 بالمعػانى ممػئ خطيػر، قرآنػى نػص أمػاـ الشػئ بعػض مطولػة وقفػة يتوقؼ مفكرنا نجد وىنا
 اؿمقػ) الػرحمف عبػد عائشػة لمػدكتورة دراسػة فػى كػذلؾ وجػدناه اإلنسػاف، حرية جوىرية عمى والدلت

 القضػػية، ىػػذه فػػى كتابتػػو تػػاريخ زكػػى الػػدكتور لنػػا يبػػيف ول ،(ٜٜٙٔ المعػػارؼ، دار اإلنسػػاف، فػػى
 .األسبؽ ىو كاف أييما نسجؿ حتى

 السَّػػػَماَواتِ  َعَمػػػى اأْلََماَنػػػةَ  َعَرْضػػػَنا ِإنَّػػػا): األحػػػزاب سػػػورة فػػػى تعػػػالى قولػػػو فيػػػو الػػػنص أمػػػا
ْنَسػافُ  َوَحَمَمَيػا ِمْنَيػا َوَأْشَفْقفَ  ْمَنَياَيْحمِ  َأفْ  َفَأَبْيفَ  َواْلِجَباؿِ  َواأْلَْرضِ  ( ٕٚ) َجُيػواًل  َظُموًمػا َكػافَ  ِإنَّػوُ  اإلِْ
 َواْلُمْؤِمَنػاتِ  اْلُمػْؤِمِنيفَ  َعَمػى المَّػوُ  َوَيتُػوبَ  َواْلُمْشػِرَكاتِ  َواْلُمْشػِرِكيفَ  َواْلُمَناِفَقػاتِ  اْلُمَناِفِقيفَ  المَّوُ  ِلُيَعذِّبَ 
 ((.ٖٚ) َرِحيًما ورًاَغفُ  المَّوُ  َوَكافَ 

 والجبػػاؿ، واألرض السػػموات عمػػى عرضػػت التػػى( األمانػػة) تكػػوف عمػػا مفكرنػػا تسػػاءؿ لقػػد
 سػائر مػف اإلنسػاف يميػز ممػا شػيئا تكػوف أف لبد اإلنساف؟ وحمميا منيا، وأشفقف يحممنيا أف فأبيف
 يكػوف أف يجػوز التػى المميػزات ىػذه مػف الخاطر إلى يرد ما وأوؿ سماء، أو أرض فى الكوف أجزاء

 قػادر ىػو بػؿ الصػواب، اختيػار عمػى قػادر كذلؾ فيو يدع، وما يختار فيما لمخطأ معرضا صاحبيا
ليو الخطأ، حالة فى التبعة تقع وعميو ابتداعا، الصواب ىذا يبتدع أف عمى  حالػة فى الثواب يتجو وا 

  (.ٕٛٔ: فمسفية زاوية مف) الصواب
 بمػا الباحػث اإلنسػاف استخمصو ما إذا الذى نوفالقا ىو اطراد، فى تحدث الطبيعة فظواىر

 عسػاه مػاذا الدقػة وجػو عمػى يتنبػأ أف مستطاعو فى كاف عمييا، تجارب مف يجريو وما منيا يشاىده
 وقع؟ قد الظروؼ مف وكذا كذا أف لو الفالنية، المحظة وفى الفالنى المكاف فى يحدث أف

 عممنػا قد دمنا ما المطر، يسقط ومتى ذا؟ك مقدارىا بقوة الممقى الحجر ىذا يقع أيف ،فمثالً 
 الظػواىر ليػذه فميس القمر؟ ينخسؼ أو الشمس تنكسؼ ومتى وىكذا؟. الضغط ومقدار الريح اتجاه
 اشػػيئً ( تريػػد) ألنيػػا ل ماضػػييا، فػػى حػدث قػػد مػػا نحػػو عمػػى مسػتقبميا فػػى الحػػدوث مػػف منػػاص كميػا
 يتػاح ولػف منيػا، شػاىدناه قػد مػا نحػو عمػى تقػع أف ىػى( طبيعتيػا) ألف بػؿ سػواه، عمػى أرغمت وقد
 مػر قػد مػا ضػوء عمػى المقبمػة حياتػو مجػرى مػف يعػدؿ قػد الذى الناقد موقؼ نفسيا مف تقؼ أف ليا
 .السالؼ تاريخو فى منيا

 ىنػػاؾ، شػذوذ ول فيػو انحػػراؼ ل رسػما ليػا رسػػـ قػد طريقيػا ألف تخطػػئ ل الطبيعػة إف نعػـ
 الػذى الحػر الختيػار أمانػة – األمانػة حمػؿ مػف أعفيػت فمقػد صػوابيا، فػى ليػا فضؿ ل كذلؾ لكنيا

. سػػيرىا ودقػػة خطاىػػا، سػػداد وضػػمنت نفسػػيا، فأراحػػت الصػػواب، فعػػؿ محاولػػة فػػى لمخطػػأ يتعػػرض
 أو – لػو كتػب قػد جميعا، الكائنات سائر دوف وحده فيو اإلنساف، وأما. لسواىا كمو ذلؾ فضؿ لكف
 ولػو ذلػؾ، بعػد التبعػة تقػع وعميػو -الحريػة أمانػة – يديػو بػيف الكبرى األمانة توضع أف -عميو كتب
 أف بعػد األشػياء مف( اشيئً ) فوره مف لرتد نوعو، إلى وكمت التى األمانة ىذه الناس مف واحد سمب
 أمػوره تصػريؼ يممػؾ ل لسػواه المممػوؾ فالعبػد والعبػد، الحػر بػيف الفرؽ بعينو ىو وذلؾ ا،إنسانً  كاف
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 الػػذى لسػػيده والفضػػؿ التبعػػة إنمػػا أصػػاب، إذا لػػو فضػػؿ ول أخطػػأ اإذ عميػػو تبعػػة فػػال ولػػذلؾ بنفسػػو،
 (. ٜٕٔ: فمسفية زاوية مف) األخرى أدواتو سائر ويحرؾ يممؾ كما ويحركو، يممكو

 الطبيعػة ظػواىر عمػى اإلنسػاف سػيطرة زيػادة فى ذرة مثقاؿ كؿ أف إلى النظر مفكرنا ويمفت
 الصػحيح بمعناىػا فالحريػة اإلنسػاف، حريػة فػى ادةزيػ حتما تقابميا ،(عممو) زيادة عمى مؤسسة زيادة
 ،ٜٚٛٔ: محمػود نجيػب زكػى) فيػو حر ىو الذى المجاؿ فى التصرؼ عمى اإلنساف قدرة ىى إنما

ٔٚٓ.) 
 ىػاتيف بػيف نخمػط العمػؿ، فػى( الحريػة)و القيػود مػف التحػرر، بػيف خطيػرة خمطػة لػنخمط إننا

 حطمػت فػإذا الحػالتيف، بػيف الفػرؽ وضػوح مػع واحػد مسػمى عمػى إسػماف أنيما لنظف حتى الحالتيف
( احػرً ) أيكػوف :بعػد اشػيئً  عنػو نعمػـ ل لكننػا قيده، مف المقيد ذلؾ تحرر بيا، مقيد ىو عمف األغالؿ

 فيكوف بدقائقو لعممو يحسنو عمالً  يمارس بأف مرىوف ىنا األمر إذف يكوف؟ ل أـ العممية حياتو فى
 الثقافػػة تحػػديث فػػى: محمػػود نجيػػب زكػػى) وميارتػػو نػػومرا مقػػدار مػػع اقػػدرً  تتناسػػب حريػػة ذا بػػذلؾ

 (.ٔٚٔ العربية،
 األجنبػػى، المسػتعمر مػػف( تحػرروا) ممػػف وألمثالنػا لنػػا بالنسػبة البالغػػة أىميتيػا التفرقػػة وليػذه

 ألننا وذلؾ يماثمو، مف أو نفسو المستعمر ذلؾ مع عالقاتو فى الحرية مفقود يمبث التحرر ىذا ومع
 حاجػػة فػػى فنظػػؿ ىػػؤلء، يممكيػػا كمػػا الكونيػػة الظػػواىر تسػػخير مػػف يمكننػػا الػػذى( العمػػـ) نكسػػب ل

 عػالـ عمػى وسمطانيـ بعمميـ السادة فيؤلء أمره، ولى عمى العاجز الطفؿ يعتمد ما نحو عمى إلييـ
 والجراحػػة الطػػب أجيػػزة وصػػنعوا القتػػاؿ أسػػمحة وصػػنعوا السػػريع، النتقػػاؿ وسػػائؿ صػػنعوا األشػػياء،
 شئ فى نشارؾ ل فنحف وبالتالى، بالعالـ،( عمـ) مف أساس عمى كمو ذلؾ فوكا وصنعوا، وصنعوا

 ربقػػة مػػف التحػػرر عمػػى اهلل وحمػػدنا اكتفينػػا عنػػو غنػػى فػػى كنػػا ولػػو ىػػؤلء، صػػنعو الػػذى ذلػػؾ مػػف
 – إذف – أمامنػا سػبيؿ ول وميػاراتيـ، بعمػوميـ صػنعوه ممػا كثيػر إلػى حاجة فى لكننا المستعمريف،

 بيػػا، إل ممكنػػة الحيػػاة تعػػد لػػـ التػػى األجيػػزة تمػػؾ مػػف بشػػرائو لنػػا يسػػمحوف امػػ مػػنيـ نشػػترى أف إل
 أيػدييـ، قبضػة فػى مازلنػا وأننػا األحػرار، وحػدىـ ىػـ أنيػـ وصػحيحة، بسػيطة عبارة فى ذلؾ ومعنى
 (.ٕٚٔ العربية، الثقافة تحديث فى: محمود نجيب زكى) سواء حد عمى نتحرر لـ أو تحررنا

 ا،مغػرورً  فيصػبح ذاتػو تقػدير فػى يبػالغ أل ضػرورة مػف اإلنساف، رتحري إلى الدعوة وتتجمى
 .السمطة ألصحاب مطية نفسو ويجعؿ التقدير، فى حقيا يبخسيا أف ول الفردية، لنفسو اعبدً 

 يتصػور أف لخيػاليـ يمكػف كػاف اشػيئً  عبػدوا أنيػـ ىو األصناـ عبدة عند األكبر الخطأ كاف
ف منو، أكبر ىو ما  اصػغيرً  اصػنمً  إليػؾ كػاف إف األصػغر؟ عبػادة ففػيـ أكبػر، وىػ مػا ىنالػؾ كاف وا 
 ا،شمًسػػ كػػاف أو أعمػػى، فالشػػمس اعالًيػػ جػػبالً  كػػاف أو بالعبػػادة، منػػو أولػػى األشػػـ فالجبػػؿ حجػػر، مػػف

 يسػػتحؽ مػػف أف النيايػػة فػػى نػػدرؾ حتػػى بمعبودنػػا نرقػػى أف نسػػتطيع وىكػػذا. اشموًسػػ أوفػػر فالسػػماء
 ل الصػػيؼ كسػػحاب حينػػا تتجمػػع عػػابرة صػػغائر عػػداه مػػا ؿكػػ وتعػػالى، سػػبحانو واحػػد كػػائف العبػػادة
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 بوجيػؾ تعنػو أف تنػوى دمػت فمػا حولػؾ، مػف لمنػاس تقػديرؾ فػى قؿ وكذلؾ ويزوؿ، ينقشع أف يمبث
 (.ٖٙٔ: الغرب مف شروؽ) السواء عمى والقرب البعد فى ا،حقً  اعظيمً  فميكف إلنساف،

 الخػػػوؼ، عػػػدـ ىػػػو النجػػػاح سػػػر بينمػػػا الخػػػوؼ، ىػػػو لحريتػػػو مكبػػػؿ لننسػػػاف، عػػػدو وأخطػػػر
 مف عميو نكوف ما بمقدار أحرار فنحف والدعة، األمف إلى يركف أل إلى اإلنساف يدعو ليذا ومفكرنا

 .بالجمود نصاب ل حتى الموت، فى نفكر أل يفضؿ بحيث والجرأة، المغامرة إلى ميؿ
 عمػػػى بعضالػػػ قػػػدرة يشػػػؿ بأنػػػو الثقػػػافى بػػػالموروث نسػػػميو مػػػا إلػػػى النظػػػر فػػػى مفكرنػػػا وبػػػالغ

 مػػف سػػخر لقػػد حتػػى بػػو، بالتشػػبث إل نرقػػى لػػف أننػػا وتصػػورىـ بػػو انبيػػارىـ شػػدة مػػف الحػػر، التفكيػػر
 ونكيؿ نخشاىـ ألننا لماذا؟ رقابنا، فى يتحكموف موتانا فكأف ثـ ومف لماضينا، عبادة لتصوره ذلؾ،
 والحكومػة كتبػوا، مػا والنثػر نظمػوا، مػا والشػعر نطقػوا، مػا فالمغػة" نقػدىـ ونخشػى والثناء، الحمد ليـ

 كػأف أو المغػرب، إلػى المشػرؽ مػف تػدور األرض كأف عمموا، ما الصواب والعمـ حكموا، ما الرشيدة
 (.ٖٚٔ: الغرب مف شروؽ)". القيقرى يسير الزماف

 عػػف نعبػػدىا، باألصػػناـ، مميئػػة أصػػبحت التػػى وحياتنػػا موقفنػػا مراجعػػة مػػف بػػد فػػال ىنػػا ومػػف
 .التحطيـ إلى األصناـ ىذه تحتاج نتقدـ ولكى. مرة ألؼ وعى غير وعف مرة، وعى

 ومػاذا نبقػى ماذا لنرى ثقافيا ورثناه لما فحص عممية فى بدأنا لو أننا ىى ىنا المشكمة لكف
 والفحػػص البحػػث دائػػرة بتوسػػيع إل ليػػذا عػػالج ول اآلراء، وتتبػػايف المواقػػؼ، تختمػػؼ فسػػوؼ نحطػػـ،
 إزالتيػػا، عمػػى ااتفاقًػػ واآلرءا المواقػػؼ بعػػض تكتسػػب سػػوؼ مػػا فغالبػػا ىػػذا، عػػف القيػػود ورفػػع والنقػػد،

 بػػػػو يقػػػػوؿ لمػػػػا وفقػػػػا ولكػػػػف، ىنػػػػا، يجػػػػوز ل فيػػػػذا تصػػػػويت، ميػػػػةمعب ل ألخػػػػرى، بالنسػػػػبة والعكػػػػس
 والفحص الخيرة فتثبت ىنا، يحدث أف يمكف ىذا مثؿ فشئ السوؽ، بآليات يسمى مما القتصاديوف

. تفكيرنػػا فػػى يػػتحكـ أف ينبغػػى ل لكػػف القػػدماء، رآثػػا مػػف( أثػػر) مجػػرد واعتبػػاره تجنبػػو يجػػب ىػػذا أف
 .والفالسفة والفقياء المفكريف اجتيادات تضـ التى ىى المقصودة الدائرة بأف التذكير مع ىذا نقوؿ
 أمػد إلػى تػذىب حرية لألفراد، الحرية بحؽ (ٓٗ: وجذور بذور) نجيب زكى الدكتور إيماف ورغـ  
 لألفػػراد حػػرة حيػػوات مػػف غيرىػػا مػػع منخرطػػة المسػػئولة، رةالحػػ الحريػػة تمػػؾ تجػػئ أف إل،  يحػػده ل

 رغػـ يوحػدىا، والػذى موحػدة، حيػاة -األمػر آخػر– لمشعب تتآلؼ بحيث الواحد، الوطف فى اآلخريف
 -نوعػو كػاف اأًيػ -الفنػى العمػؿ تفصػيالت يجمػع الػذى الربػاط نفسػو ىػو وسػموكا، فكػرا أفرادىػا حريػة
 فػى الصػور تتعػدد وقػد بػؿ أبياتيػا، تتوالى كيؼ الشعر، قصيدة إلى ولننظر واحد، عضوى بناء فى

 قصػيدة الشػاعر، عنػد إبػداعيا يػوـ كانػت كما المتمقى، عند بانطباعيا فيى ذلؾ ومع الواحد، البيت
 العضػوية، الوحػدة فقػداف عنػو أشػعنا الػذى القػديـ، العربػى الشعر فى حتى ،الحاؿ ىى وتمؾ واحدة،
 بأنػو قراءتيا، وبعد قراءتيا فى يحس ولـ عظيـ، عربى شاعر ألى عظيمة قصيدة قرأ الذى ذا ومف
 إلػى مػدح إلػى نسػيب مػف فييػا، الػنقالت تعػدد مػف يكف ميما واحدة،( نفسية حالة) تغمره كانت إنما
 عمػؿ أى عػف وقػؿ وسػماء، أرضػا الشػاعر بيئػة مػف ىنػاؾ ولقطػة ىنػا لقطػة إلػى حكمػة، إلػى قتاؿ،
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 درس الفنػػى اإلبػػداع ففػػى الشػعر، قصػػيدة عػػف قمنػاه مػػا ا،وغيرىػػ وعمػػارة وتصػوير موسػػيقى مػػف فنػى
 .واحد موحد كياف فى تتألؼ وكيؼ المفردات، تتعدد كيؼ يعممنا بميغ،

 عمػػى الموسػػيقية، الفرقػػة أعضػػاء أف فػػافرض الموسػػيقية، المعزوفػػة مثػػؿ مثمػػو كػػذلؾ واألمػػر
 الكمػاف، عمػى عػزؼي ىػذا وحػده، غرفػة فػى مػنيـ عػازؼ كػؿ جمػس بحيػث تفرقػوا قػد آلتيـ اختالؼ
 أف عمػى وىكػذا، بضػرباتو، الطبمػة يقػرع والرابػع مزمػار، فػى يزمر والثالث البياف، عمى يعزؼ وذلؾ
 فينػػا بػػاآلخر، أحػػدىـ يتصػػؿ أف دوف ا،مًعػػ الجميػػع وعػػزؼ مػػنيـ، كػػؿ مػػع المعزوفػػة مدونػػة تكػػوف
ذا مبعػػدة؟ عمػػى وىػػو يسػػمع أف اسػػتطاع لمػػف تكتمػػؿ السػػمفونية أف سػػنرى  الفرقػػة قائػػد عػػف سػػألنا وا 
 قائػد أف ىػو الجػواب كػاف ينتيػى؟ ومتػى يبػدأ، متػى مػنيـ أى عػرؼ لمػا لمعػازفيف، شاراتوإ لول الذى

 يعػزؼ، وأيػف يعػزؼ، مػا عػازؼ لكػؿ األزؿ فى قدر وعال، جؿ الخالؽ ىو مدونتيا، وواضع الفرقة،
 مػا كػؿ وفػى ادليـ،تبػ وفػى تعػامميـ فػى أفرادىػا تنػاغـ اإلنسػانية لمحيػاة يتكامػؿ بحيػث يعزؼ، ومتى

 .فعمو أو قولو عمى يجتمعوف
 بنائنػا مػف الػدىر أفسػده قػد مػا بو لنصمح مفونىيالس التصور ىذا إلى الحاجة أمس فى إننا
 متخاصػػػمة اشػػػعوبً  العربيػػػة األمػػػة وانفرطػػػت متنػػػافرة، أفػػػرادا الشػػػعب انفػػػرط لقػػػد حتػػػى الجتمػػػاعى،

 لمتصػػػور تمثمنػػػا بػػػأف يقينػػػو يؤكػػػد ومفكرنػػػا ،الحكػػػاـ مػػػف أبعػػػد ىػػػو فيمػػػا متنػػػافرة تكػػػف لػػػـ إف الحكػػػاـ،
 والبنػػػػى والقتصػػػػاد والسياسػػػػة التعمػػػػيـ ميػػػػاديف فػػػػى بػػػػو نيتػػػػدى أف يمكػػػػف مػػػػا خيػػػػر ىػػػػو السػػػػيمفونى
 أف فػػى الفػرد حريػػة: وىمػا ا،مًعػ األساسػػييف المبػدأيف يجمػػع تصػور فيػو اختالفيػػا، عمػى الجتماعيػة

 ىػػو بمػػا الجتمػػاعى البنػػاء وتماسػػؾ – جيػػة مػػف فييػػا لػػو حيمػػة ول بيػػا ولػػد التػػى طبيعتػػو وفػػؽ يحيػػا
: وجػػذور بػػذور) أخػػرى جيػػة مػػف النمػػو، حريػػة مػػف كفمنػػاه قػػد مػػا بػػرغـ الحديػػد، أسػػياخ مػػف أصػػمب
ٗٚ.) 

 

 :القيـ أزمة
 الشػػييرة العبػػارة بتمػػؾ نصػػفيا جعمتنػػا وفوضػػى اضػػطراب مػػف يسػػودىا أصػػبح مػػا حيػػث مػػف

 المشكمة؟ ىذه مواجية فى أمامنا الطريؽ ءةإضا عمى التحميؿ يعيف فكيؼ ،(بالنابؿ الحابؿ اختمط)
 فكػػرة فػػى تتػػداخؿ ل يجعميػػا تحديػػدا المعينػػة الفكػػرة تحديػػد فػػى ىػػو الصػػحيح، الفكػػر سػػر إف

 أريد الذى ، الواقع عالـ فى األشياء حيث مف ول األذىاف، فى المدرؾ معناىا حيث مف إل أخرى،
 فػى يتػداخؿ ل مكػاف فػى صيدىـ وضعوا قد يفالصياد مف الحابموف كاف فمو إلييا، تشير أف لمفكرة
 والػػػذى. والشػػػراء البيػػع وتعػػػذر بنابػػؿ، حابػػػؿ اخػػتمط لمػػػا صػػػيدىـ، النػػابموف فيػػػو وضػػع الػػػذى المكػػاف
 يبػيف سػياؽ فػى توضػع أف وىػو يحمميػا، الػذى المفػظ فػى متمثمػة المعينػة، الفكػرة تحديػد عمى يساعد
 (.ٖٔٓ ،وجذور بذور: محمود نجيب زكى) أخرى بأطراؼ صالتيا
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 انحبػػاس الػراىف الواقػػع فػى فػػالمالحظ بػالقيـ، الخاصػة المطروحػػة المشػكمة فػػى ىػذا ولنطبػؽ
 اآلخػػريف، بوجػػود إحساسػػو فػػرد كػػؿ عنػػد يضػػعؼ ممػػا ،آجػػالً  انفًعػػ ينفعيػػا ومػػا نفسػػو حػػدود فػػى الفػػرد
 :ليذا مظاىر وىناؾ

ف بالمصادفة، صمح الولد، صمح فإف اآلباء، عمى األبناء تمرد كثرة  بالمصادفة فسد دفس وا 
 الولػد يبقػى بػأف تقريبػا، مؤكػدا ضػمانا مضػى فيما كاف الذى األسرة فى النسقى البناء أف أى كذلؾ،
 والتمميػػذ المػػدرس بػػيف العالقػػة وبتػػرت ضػػعؼ، وقػػد بنواىيػػو، اومنيًيػػ بػػأوامره ومػػؤتمًرا أبيػػو قبضػػة فػػى
 فيمػػا التعمػيـ مراحػػؿ ففػى ،(ٖٖٓ وجػػذور، بػػذور: محمػػود نجيػػب زكػػى) التعمػيـ مسػػتويات كػؿ عمػى
 فػى وأمػا الخصوصػى، الػدرس حػدود فػى إل وتمميػذ مدرس بيف شخصى لقاء يكوف ل الجامعة قبؿ

 وأمػػا يسترشػػد، بإنسػػاف مرشػػد إنسػػاف صػػمة وطالػػب أسػػتاذ بػػيف تنعقػػد أف وينػػدر لقػػاء، فػػال الجامعػػة،
 .لبيا منيا ينزع آخر معنى الصديقيف عند اتخذت فقد الصداقة، صمة

 طريػػؽ عػػفمػػف القػػرف الماضػػى،  الثمانينيػػات فػػى بػػدأت والتػػى الجمػػاعى، الغػػش ظػػاىرة إف
 انعػداـ إلػى مردىا يكف لـ المتحاف، لجاف عف المسئوليف مف ومرأى مسمع عمى الصوت، مكبرات
 ،(انجاًحػ) الجميػع أراد لقػد معناىا، وغموض بعض فى بعضيا القيـ( لختالط) كاف ما بقدر القيـ،
 فػػى المشػػاركة إمػػا المتحػػاف، عػػف المسػػئولوف وآثػػر النجػػاح، ذلػػؾ عمػػى( اونوايتعػػ) أف الجميػػع ورأى

ما التعاوف  المتحػاف، لجنػة فػى الطالب مجموعة ىو ىنا والجميور الجميور، غضب مف النجاة وا 
 فػػى المبثوثػػة بػػالقيـ أحػػاط ضػػباب فػػى العمػػة وجػػدنا النحػػو، ىػػذا عمػػى الموقػػؼ ألنفسػػنا صػػورنا فػػإذا

( النجػاح) فقيمػة بػبعض، بعضػيا اخػتمط حػيف فقػدانيا ازدادت ثػـ ،أولً  انييػامع ففقػدت كمػو، الموقؼ
 قػػد أفػػراد مجموعػػة تصػػؼ صػػفة فجعموىػػا منفػػرد، وىػػو الفػػرد سػػموؾ تصػػنؼ اف فييػػا المفػػروض كػػاف

 تحػػت ينػػدرج فيمػػا بعضػػا وبعضػػيـ األفػػراد يعػػيف أف فييػػا المفػػروض كػػاف( التعػػاوف) وقيمػػة تػػآزرت،
يثار القانوف، مظمة خارج قائمتيا تقوـ اف ليا فأرادوا القانوف، مظمة  الجميور غضبة مف السالمة وا 
 مجموعة) جميور إلى فنقموىا سيادة، فييا لمجميور يكوف التى المواقؼ فى مطموبة اجتماعية قيمة

 اخػػتمط الػػذى صػػيد بسػػوؽ شػػبييا ليكػػوف كمػػو الموقػؼ فانقمػػب فيػػو، لػػو سػػيادة ل موقػػؼ فػػى( الطػالب
 قائمػػة تظػػؿ أف ليػػا ينبغػػى كػػاف أف بعػػد مختمفػػة، أمػػور بػػيف الحػػدود فانيػػدمت بالنابػػؿ، الحابػػؿ فيػػو

 (.ٖٗٓ وجذور، بذور: محمود نجيب زكى) معناه شئ لكؿ ليكوف
 الُمَسػػّيرة القػػيـ منظومػػة فػػى مػػا خمػػؿ إلػػى يشػػير منيػػا كػػؿ األمثمػػة مػػف اعػػددً  مفكرنػػا ويسػػوؽ

 .والشخصى العاـ لسموكنا
 نكػوف مػا وأشػد الخػاص، الِممػؾ عمػى نكػوف ما أحرص ىاجتماع تقميد مف ورثناه بما فنحف

 بػػالمواطف الواجبػة والعنايػة بػاإلبف الواجبػة العنايػة بػيف بعيػد أنظارنػا فػى فػالفرؽ العػاـ، لمِممػؾ إىمػال
 بعيػد أنظارنا فى بعيد الفرؽ. الطريؽ بتنظيؼ والعناية ،داخؿ مف الدار بتنظيؼ العناية بيف البعيد،
 يسػتغميا، الػذى الطبيػب يػديرىا الخاصػة العيػادة بػيف لمجميػع، الدولػة تممكو ماؿوال نممكو، الماؿ بيف
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 معنػى بػيف بعيػد أنظارنػا فػى الفػرؽ. الدولػة باسػـ يػديره ولكنػو نفسػو، الطبيػب يػديره العاـ والمستشفى
 أكثػر تعنياف ل المتاف والنحف األنا ىذه ىو يشغمنا الذى زاؿ فما ،(ىـ)و( ىو) وبيف ،(نحف)و( أنا)

 أذىاننػا فى تزالف فما ا،جميعً  الوطف أبناء لتشمال تمتداف المتاف وىـ ىو وأما وحدودىا، األسرة مف
: العقميػة حياتنػا فػى نجيػب، زكػى) والتعػذيب التجويػع يؤذييػا ل التػى األشػباح يشػبو مػا عمى تدلف
ٚٗ.) 

 ع؟المجتمػػػ فػػػى الصػػػدارة تكػػػوف فممػػػف ،(الجػػػاه) معػػػانى تغييػػػر إلػػػى حاجػػػة فػػػى نحػػػف كػػػذلؾ
 مػف نرفػع اجتمػاعى تقميػد مػف ورثناه بما فنحف والفراغ؟ البطالة صاحب أـ بالعمؿ المنيوؾ المكدود
 العمؿ إلى الخبز أكؿ اضطره مف شأف مف ونخفض القميؿ، بالعمؿ الرغد العيش استطاع مف شأف

 عالرفيػػ المنصػػب ذىنػػو فػػى فيقتػػرف ا،رفيًعػػ امنصػػبً  شػػئت رجػػؿ أى عمػػى لنخمػػع حتػػى الشػػاؽ، المجيػػد
 صاحب أف نعمـ فسوؼ ا،مميً ( حاجب) كممة إلى نظرنا ولو. والُحّجاب والمرءوسيف المعاونيف بكثرة

 زكػى) عنػو النػاس يحجػب أو النػاس، عػف يحجبػو مػف إلػى يحتاج الجتماعى التقميد بحكـ السمطاف
 (.٘ٚ: العقمية حياتنا فى نجيب،

 الحيػػاة ومجػػالت التصػػاؿ، ئؿووسػػا التقنيػػات فػػى مذىمػػة سػػريعة تحػػولت فتػػرة نعػػيش وألننػػا
 الكثيػر رىينػة حياتنػا زالػت فمػا. حقػة مفزعة القيمى التأـز صور مف صورة ُينشئ ىذا أف نجد كافة،
 ينػاؿ اازدواًجػ نعػيش فأصػبحنا السػابقة، الجتمػاعى التطػور مراحؿ صاحبت التى القيـ منظومة مف
 األولويػة تكػوف والتقاليػد العػرؼ مرحمػة ،السػابقة المرحمػة ففػى المجتمع، أفراد بيف التالحـ سرعة مف
 تواكػػؿ األولػػى فػػى. يعمػؿ ل مػػف عمػػى يعمػؿ لمػػف تكػػوف الثانيػة وفػػى يممػػؾ، ل مػف عمػػى يممػػؾ لمػف

 تغميػػب األولػػى فػػى. العمػػـ بنتػػائج وتسػػميـ اإلنسػػاف إرادة بحريػػة اعتػػداد الثانيػػة وفػػى لمقػػدر، واستسػػالـ
 تشػػويو األولػػى فػػى. الوجػػداف مشػػاعر عمػػى معقػػؿل تغميػػب الثانيػػة وفػػى العقػػؿ، منطػػؽ عمػػى لموجػػداف
 الثانيػػة وفػػى لػػذاتيا، بيػػا والتمسػػؾ المشػػوىة الصػػورة بيػػذه الحتمػػاء ثػػـ والخرافػػة، بالتيويػػؿ لمماضػػى
 ضػػػائعة شخصػػػية األولػػػى فػػػى. لممسػػػتقبؿ وعػػػدة لمحاضػػػر اسػػػالحً  أيػػػدينا فػػػى ليكػػػوف لمماضػػػى تنقيػػػة

 أعمى صمؼ غير فى بيا واعتزاز لمشخصية يتتثب الثانية وفى التياميا، إلى يسعى لمف مستسممة
 (.ٔٚٔ: العقمية حياتنا فى نجيب، زكى)

 ألف معيػػا، التعامػػؿ رشػػد فػػى البػػدء إلػػى يسػػارع أف التعمػػيـ نظػػاـ عمػػى القػػيـ أزمػػة وتفػػرض
 .وتيبسيا وغموضيا عناصرىا تشابؾ مف يعقد استمرارىا،

 بصػفة والعربػى المصػرى، سػافاإلن عمػى طػرأ فيمػا األزمػة، ىػذه مظاىر أبرز مفكرنا ويبرز
 بقولػو ويمخصيا تاريخو، عصور مف عصر أى فى البارزة صفاتو مف قط تكف لـ صفة مف عامة،

 وأمػا األرضػى، الكوكػب ىػذا عمػى وحػده خمػؽ وكأنػو( اآلخػريف) بوجود إحساسو فقد قد منا الفرد أف
 نحػػو النزعػػة ىػػذه ارإطػػ فػػى األفػػراد يتفػػاوت ثػػـ لخدمتػػو، مسػػخرة فػػأدوات عػػداه، ومػػا عػػداه مػػف كػػؿ

 عنػػػػو، نتحػػػػدث مػػػػا ىػػػػو( المصػػػػرى) كػػػػاف إذا إنػػػػو. التسػػػػمط عمػػػػى قػػػػدراتيـ بتفػػػػاوت اآلخػػػػريف تجاىػػػػؿ
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ذا التػػػاريخ، فجػػػر منػػػذ( األسػػػرة) روح فيػػػو رسػػػخت قػػػد فالمصػػػرى  ىػػػو عامػػػة بصػػػفة( العربػػػى) كػػػاف وا 
 تحتـ والتى يا،يسكن التى ذاتيا الطبيعية البيئة بحكـ فيو( القبيمة) روح رسخت فمقد حديثنا، موضوع
 فػى العربػى أو المصػرى عمػى ىبطػت إذف فكيػؼ وترحػاليـ، حميـ فى يتجمعوا أف القبيمة أفراد عمى

 وتصػـ األعػيف فػتغمض األقػربيف، أقػرب إل فييػا يشػاركو أل قوقعتػو فى التشرنؽ صفة ىذا عصرنا
 (ٜٗ: وجذور بذور) العالـ؟ حدود ىى حدودىا كأف حتى القوقعة، داخؿ األذاف

 أو قياميػا ينكػر واحػد بيننػا يعد لـ صفات انبثقت عمينا، الطارئة المحورية الصفة ىذه فوم
 الضػوابط انعػداـ بمعنػى ،(التسػيب) ىػى الراىنػة آفتنػا أف بيننػا شاع ما أوسع فما وجودىا، فى يشؾ
 منػا فػرد كػؿ جعػؿ فالتسػيب اآلخػريف، حريػات منيا تبدأ التى الحدود عند األفراد حريات توقؼ التى
 أف فينػا شػاع مػا أوسػع مػا وكػذلؾ طوفانػو، مػف تحػد جسػور بغيػر الفيضػاف، سػطوة فى النير وكأنو
 سػػػبؽ مػػػا يعنػػػى مصػػػطمح وىػػػى ،(الالمبػػػالة) سػػػبقتو التػػػى األجيػػػاؿ عػػػف الجيػػػؿ ىػػػذا يميػػػز مػػػا أميػػػز

 يصيب أف عسى ماذا يبالى ل إنو. اآلخريف أو اآلخر وجود يحس يعد لـ الفرد أف مف إليو اإلشارة
 .أراد بما ظفر قد ىو داـ ما أذى، مف خريفاآل

 حػيف فػالفرد وباطػؿ، حػؽ بػيف فػرؽ يعػد لػـ أنػو وىػو المعنػى، ظػالؿ مف آخر ظؿ ولممبالة
 والرذيمػة، الفضػيمة طرفػى عػف البعػد متسػاوية وسػطى نقطػة فػى نفسػو يوقػؼ يكػاد يختػاره، ما يختار
 ىػو حيػث مف ،مثالً  الطبيب عمى غبار فال تمؾ، أو ىذه نحو بسموكو يتجو أف يعنيو ل أنو بمعنى
 الغتػراب فػيـ: نفسػو سػأؿ مػا كثيػرا الخػارج، فػى أطبػاء أيدى عمى ليعالج منا سافر قد ومف طبيب،
 الطبيػب يضػمره فيمػا يكمػف الكبيػر الفػرؽ لكػف يسػاويو؟ فيػو طبيػبيـ مػف أفضػؿ يكػف لـ إف وطبيبنا
 ىػو ينفعػو عمػا البحػث حػوؿ كميػا تػدور بيػا، أعمػـ اهلل أشػياء نفسػو فى يضمر ىو إذ مريضو، نحو
 أراد بػػؿ التحديػػد، وجػػو عمػػى أطباءنػػا بيػػذا يقصػػد أف مفكرنػػا وينفػػى. مريضػػو ينفػػع عمػػا البحػػث قبػػؿ
 روح فينػػػا حطػػػـ ممػػػا ،(اآلخػػػر)و( األنػػػا) بػػػيف العػػػاـ المسػػػمؾ ىػػػو اآلف أنػػػو يػػػزعـ مػػػا يوضػػػح مػػػثال

( النتمػػاء) أكمػػت عوامػػؿ كميػػا وىػػى ،اآلخػػريف فػػى والثقػػة الػػنفس فػػى الثقػػة روح فينػػا وىػػدـ الجماعػػة،
 !مأكوؿ كعصؼ جعمتو حتى أكالً 

 فػػى المتقدمػػة األمنيػػة الػػدوائر بػػيف معػػروؼ ىػػو لمػػا تعػػرض إنسػػاف أمػػر يكػػوف مػػاذا لكػػف،
 صػػور مػػف الػػبعض لػػو يتعػػرض ممػػا منػػو قتػػرب قػػد ومػػا ،(المػػخ غسػػيؿ)ػ بػػ سػػمى ممػػا الػػدوؿ بعػػض
 التبعػة تقػاـ أسػاس أى فعمػى بالفعػؿ؟ بػو ؤمفيػ مػا يضػاد مػا قػوؿ أو فعػؿ إلى تضطره بشعة تعذيب

 غيػره لػو أراد مػا يريػد ىػو إذ غيػره، إرادة يريػد تجعمو حالة فى أصبح قد اإلنساف كاف إذا األخالقية،
 مػع ،(المػخ غسػيؿ) حالػة فػى اخصوًصػ يفعمػو، لمػا الختيػار حػر أنػو ظانػا الفعػؿ، فيفعؿ يريده، أف
 .لو أريد ما يفعؿ الحقيقة فى أنو

 الحػػالت ىػػذه فػػى الفاعػػؿ يعػػد فيػػؿ المغناطيسػػى، التنػػويـ حػػالت فػػى يػػتـ مػػا بيػػذا ووشػػبي 
 فػى أصػبح الحػديث، العصػر فػى الػنفس عمػـ حققػو الذى التقدـ مع أنو وصحيح يفعؿ؟ عما مسؤول
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 أراد مػػػف سػػموؾ يشػػػكؿ أف ذلػػؾ، قبػػؿ اإلنسػػػاف مقػػدور فػػى كػػػاف ممػػا أكبػػر بدرجػػػة المسػػتطاع حػػدود
 كثيػػػرة المجػػػاؿ ىػػػذا فػػػى الحيػػػواف عمػػػى والتجػػػارب لػػػو، يريػػػدىا التػػػى ورةالصػػػ وعمػػػى سػػػموكو، تشػػػكيؿ
 األسػػد فػػال ،(السػػيرؾ) فػػى الحيػػواف مػػدرب يسػػتطيعو مػػا الصػػدد ىػػذا فػػى نػػذكر أف ويكفػػى ،وناجحػػة
 مفتػػرؽ فػػى) يفعمػػو أف المػػدرب لػػو رسػػـ مػػا يفعػػؿ كػػؿ بػػؿ ،فػػيالً  الفيػػؿ ول ا،أسػػدً  يديػػو بػػيف يصػػبح
 (.ٙٓٔ: الطرؽ

 مػف العديػد تكػرس أف الػنظـ بعض تستطيع كيؼ الحالى العصر فى نشيد أصبحنا إننا بؿ
 يسػمى ممػا تريػد، الذى التجاه فى التفكير إلى الناس تسوؽ بحيث واإلعالـ والتعميـ التثقيؼ أجيزة
 (. بورديو بيير) رأسيـ وعمى النقدية، المدرسة مفكرى بعض إليو تنبو ما وىو الوعى، بتزييؼ

ذا  تػػزداد النغػػالؽ خطػػورة فػػإف أبنائيػػا، فػػى الصػػنيع ذلػػؾ تصػػنع قميميػػةاإل الثقافػػة كانػػت وا 
 الظممػة تػزداد فعندئػذ بػو، يمػوذ اجحػرً  الثقػافى المعتقػؿ ذلػؾ داخػؿ لنفسو اإلنساف يحتقر حيف فداحة،
 كيفػو، أوىػاـ فػى الحبػيس فيعػيش! ضػياء مػف قػبس كػؿ عنػو فيحجب كثافة، الغطاء ويزداد ا،ظالمً 
 التػى واألشػياء الناشػئ، بيػا يربػى التػى فالطريقػة فيػو، ريػب ل الػذى الحػؽ ويواج إنما أنو يظف وىو

 مػػف أفضػػؿ شػػيئا تجعػػؿ والتػػى أمامػػو، تجػػرى التػػى والمفاضػػالت والمقارنػػات يثػػاب، أو عمييػػا يعاقػػب
 نظػر، وجيػة إلػى الناشػئ بػذلؾ تنتيى وىكذا. عقيدة مف أصدؽ وعقيدة فكرة، مف أصح وفكرة شئ،
 وجيػة) ىػو إنمػا عنػده مػا بػأف تقنعػو أف جػدا يصػعب بحيػث أحكامػو، ذلؾ بعد يصدر أساسيا عمى
 .أخرى( نظر وجية) لو فتتكوف أخرى ظروؼ فى ينشأ أف يمكف وكاف عمييا نشأ( نظر

ذا  عمػـ ىػو فيػا ،(الػديف عالء مصباح) عف حدثتنا قد القديمة والحكايات القصص كانت وا 
 وتقػارير أحػواؿ تجيئػو عميػو بسػيطة سػريعة بضػغطة صػغير، جيازا اإلنساف يدى بيف يوفر الحصر

 فػػى بتجػػانس وىمػة ألوؿ يبشػػر ممػػا الػدنيا، فػػى مكػػاف أى مػف ثػػواف، فػػى وصػحؼ وكتػػب ومعمومػات
 .البشر بنى بيف والمعايير والمعمومات األفكار

 المػػذىؿ، الػػزخـ ىػػذا مػػف اإلنسػػاف يتمقػػاه مػػا" لتمػػويف" ىػػذا تسػػتغؿ أف إل بػػتأ السياسػػة لكػػف
 ويتصػػور تريػػد، الػػذى الطريػػؽ إلػػى وتوجييػػو فيػػو الػػتحكـ وكيفيػػة العقمػػى بػػالتكويف ةدرايػػ عمػػى لتكػػوف
 !يختار أف لو ُيراد ما اختار األمر، حقيقة فى بينما ومسئولية، بحرية اختار قد أنو اإلنساف

 لتسػػػمع، مفتوحػػػة فػػػاآلذاف يتمقػػػى، أف إل المعاصػػػرة البػػػث أجيػػػزة مػػػف لممتمقػػػى حيمػػػة ل إنػػػو
 تشػػػبو النفسػػػية والمػػػؤثرات األفكػػػار مػػػرور فحركػػة حػػػوار، ول مناقشػػػة ل إنػػػو. رىلتػػػ مفتوحػػػة واألعػػيف
 ول رجػوع ل ثػـ األذف، عمػى أو العػيف إلى الجياز مف واحد فالتجاه واحد، اتجاه فى المرور حركة

 عمػى المطػر ينػزؿ كمػا المتمقػى عمػى تنزؿ واأللواف األصوات والتدبر، لمتفكير ميمة ول بؿ مراجعة،
 ضػروب مػف ضػرب أى أو جػدراف، أو شػجر مػف يحميػو مػا ىنػاؾ لػيس ممتػدة، صػحراء فى السائر
 (.ٗٔٔ: الطرؽ مفترؽ فى) العمراف
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 لمػػػا والتمحػػػيص الفحػػػص فرصػػػة المتمقػػػى أمػػػاـ تكػػػوف أف النقػػػد، ىػػػو الحريػػػة اركػػػاف أوؿ إف
 مغمفػػػة البضػػػاعة تجيئنػػػا أف أمػػػا الػػػرفض، ومبػػػررات القبػػػوؿ مبػػػررات – بالتػػػالى – لػػػو لتكػػػوف يتمقػػػاه،
 نمبػث ل أننػا فمعنػاه الػردئ، مػف الجيػد ليتبيف والتقميب، والتركيب التحميؿ دوف تحوؿ عازلة، بأغمفة

 الفػرؽ نمحػظ ىنػا ومػف الخفػاء، فػى وىػو يحركيػا مػف يحركيػا العػرائس، مسػرح فى كالدمى نكوف أف
 ألجيػػزة،ا ىػػذه مصػػدره يكػػوف أف وبػػيف ،الكتػػاب مصػػدره يكػػوف أف بػػيف اإلنسػػاف تكػػويف فػػى الكبيػػر
 بضػػػع واحػػػدة جممػػػة عنػػػد ويتميػػػؿ يقػػػؼ أو الصػػػفحات، بتقميػػػب يسػػػرع الكاتػػػب، مػػػع يتفاعػػػؿ فالقػػػارئ
 ىػػذه مػػف جيػػاز والمصػػدر أمػػا وشػػعوره، فكػػره زمػػاـ يممػػؾ الكتػػاب فػػى إنػػو. محتواىػػا ينػػاقش سػػاعات
 اعً إسػرا ول اإيقافًػ لػو تممؾ ل ا،متالحقً  اصبً  الضوء، عينؾ وفى الصوت، أذنؾ فى يصب األجيزة،

 وعبوديػة تبعيػة ذلػؾ فمصػير رديئػو، مػع جيػده حمػؿ، بمػا الجمػؿ تقبػؿ أف عميػؾ ومحتوـ إبطاء، ول
 .وفراغ وتمزؽ

دارة ومحاسػبة ومراقبػة تنسػيؽ جيػاز ىنػاؾ يكوف بأف إل ليذا حؿ ل إنو  اإلعػالـ ألجيػزة وا 
نمػا وحػػده، اإلعػالـ فػػى ل واختصػاييف عممػػاء بمشػاركة بنػػوه، يػديره الدولػػة، عػف تمامػػا مسػتقؿ  فػػى وا 

 .والديف والتربية النفس وعمـ الجتماع
 ذلػؾ مػف نصػنع الػذيف ونحف جبار، الناس عمى سمطانيا أدوات عصرنا فى اإلعالـ أجيزة

 ويزرعيػا بؿ بالحرية، يبشر رسولً  منو نصنع أو ا،عبيدً  بضرباتو المستقبميف يحيؿ شيطانا السمطاف
 (. ٙٔٔ: الطرؽ ؽمفتر فى) وقموبيـ الناس عقوؿ فى ازرعً 

 زكػى) القػيـ منظومػة فػى المتميػز النسػؽ باعتبػاره( الجمػاؿ) عػف لمفكرنا مطولة دراسة وفى
 عمى فتتفؽ الجميؿ الشئ عمى اجميعً  تمتقى قد الناس أنظار أف إلى يشير (ٜٕٗ: ٜٔٛٔ نجيب،
 أو الشػئ ىػذا فػى فمػاذا والتعميػؿ، التفسير فى يبدأوف حيف بينيـ فيما الرأى اختالؼ يبدأ ثـ جمالو،
 حيػػاتيـ فػػى النػػاس ينفػػع ممػػا بػػو مػػا التحميػػؿ، نيايػػة فػػى أىػػو ؟جمػػيالً  النػػاس أعػػيف فػػى جعمػػو ذاؾ

 ىػػذا غيػػر شػػئ ىػػو أـ ينفػػع؟ ل ومػػا ينفػػع عمػػا النظػػر بغػػض وتكوينػػو بنائػػو صػػورة ىػػو أـ الكاممػػة؟
 وذاؾ؟

 بقػدر يالً جمػ يكػوف الجميػؿ الشػئ بػأف القائػؿ( أفموطيف) نظرة عرض فى مفكرنا يفيض ىنا
 الروحػانى الجانػب ألف بػاهلل، المتأمػؿ اإلنسػاف يصػؿ اوسػيطً  يجعالنػو ومعنى روح مف فيو يكوف ما

 ولػذلؾ أخػرى، جيػة مف اإلنسانى وبالروح جية، مف اإلليى بالروح شبيو الجميؿ الشئ فى المعنوى
 فػى المحػب نفػس تػدمج التػى الحػب نشػوة مػف قريبػة الجميػؿ الشػئ فػى السػتغراؽ عنػد النشوة كانت
 والمػػوف كالشػػكؿ اظػػاىرً  اجانًبػػ حبيبتػػو فػػى يمػػتمس اصػػادقً  امحًبػػ نػػرى ل أننػػا ذلػػؾ وآيػػة حبيبتػػو، نفػػس
 إف وحتػػى. قػػواـ ول شػػكؿ ول لػػو لػػوف ل اروًحػػ األعػػيف، عػػف اخافًيػػ اروًحػػ فييػػا يمػػتمس إنػػو. والقػػواـ
 الحقيقػػة فػػى فيػػو جسػػدىا، أجػػزاء كتناسػػؽ بدنيػػة خصػػائص مػػف معشػػوقتو فػػى بمػػا العاشػػؽ أعجػػب
 .بالحواس تدرؾ ول بالعقؿ تدرؾ( صورة) مف وراءىا مستتر ىو لما الخصائص بيذه يعجب
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 الحجػر أف بػدييى يمسيا؟ أف وبعد الفناف إزميؿ يمسيا أف قبؿ الحجر قطعة بيف الفرؽ ما
ل ا،حجػرً  كونو مف نحتو بعد جمالو يستمد ل  أى مػع الجمػاؿقيمػة  فػى المنحػوت التمثػاؿ لتسػاوى وا 

 لػـ صػفة وىػى إليػو، الفنػاف أضػافيا التى الصفة مف يستمدىا بؿ ووزنو، حجمو مثؿ فى آخر حجر
 خيػاؿ، ذو كػائف ىػو حيػث مػف ل الفنػاف، نفػس فى كانت بؿ بدء، ذى بادئ الحجر قطعة فى تكف
ذف. الحجػر قطعػة إلػى بإزميمػو سػينقميا التػى الفنيػة الصػورة تكمػف كانػت الفنػاف خياؿ ففى  فقطعػة وا 
 ظػػاىرة أيػػة مػػف ل -الجمػػاؿ مػػف أى – الػػروح مػػف جماليػػا اسػػتحدث إنمػػا تمثػػالً  نحتيػػا بعػػد جػػرالح

 (.ٕٗ٘: ٜٔٛٔ نجيب، زكى) األشياء مف غيره فى أو الحجر فى مادية
 وسػيمة كونػو مػف كميػا قيمتػو ليسػتقى -سػواء حػد عمػى الطبيعػة وفػى الفف فى – الجماؿ إف

 خػػالؿ أو ،الفنيػػة القطعػة خػػالؿ امشػعً  الػػروح ىػذا تػػرىف وصػػميميا، جوىرىػا فػػى اإلليػى الػػروح تبػرز
 كػػاف ولػػو الموسػػيقى، أو الشػػعر قطعػػة مػػف أو الصػػورة مػػف أو التمثػػاؿ مػػف مشػػعا الطبيعػػى، المنظػػر
 لكػاف الفنػى، البنػاء فػى المسػتخدمة المػادة مػف أو الجسػد مف الظاىرة األجزاء فى تناسب أمر األمر
 العبػرة حيػث كػال، لكػف سػواء، حػد عمػى ميػت وىػو جميػؿ ىػو كمػا ،حػى وىو ،جميالً  الجميؿ الوجو
 .ومعنى روح مف الظاىر السطح وراء بما ىى كميا

 

 :الفردية والتفرد
 فمػػف خاضػػيا، التػػى ومعاركػػو ومواقفػػو وآرائػػو مفكرنػػا كتابػػات محػػيط فػػى أبحرنػػا أينمػػا فػػالحؽ

 .لعقالنيةا وىو أل العقد، جبات يجمع الذى الواحد الخيط بيذا البصر فى أبدا نخطئ
 مػػف دَّ ُبػػ ل لمعقػػؿ، مباشػػرة يخضػػع ل مػػا أف مػػف امنطمقًػػ كػػاف لمميتافيزيقػػا، رفضػػو فػػى فيػػو

 .األدب وعالـ بالعواطؼ يتصؿ ما شأف شأنو يصبح بحيث البحث، طريؽ عف تنحيتو
 التحميػؿ يتطمػب حيػث عقمػى، منطمػؽ مػف كػذلؾ جػاء إنمػا التحميػؿ، لفمسفة انحيازه فى وىو

 .الفكرية والشطحات الشخصية، الزوايا يبعد ا،دقيقً  اعمميً  اونيجً ،  ادقيقً  امنطقً 
 تتجمػى ميػداف أكثػر فػالمنطؽ ا،عقالنًيػ يكػوف بالضػرورة الوضػعى، لممنطؽ اختياره فى وىو

 مػف نسػتخدمو لمػا الػدقيؽ التحديد ضرورة عمى تشديده فى وىو .الفكرية والدقة العقمية المقاييس فيو
 وىكذا. التحميؿ فى ودقة التفكير، فى عمؽ عمى كذلؾ يعتمد إنما وألفاظ مفاىيـ

 موقػؼ لننسػاف كػاف حيثمػا لمعقػؿ، نصير أنو عرؼ لو صديؽ عف زكى الدكتور روى وقد
 بيػذا إقػراره يعنػى ممػا عنػو، عرفػو فيمػا صػديقو يجػادؿ لػـ بأنػو مفكرنػا ويقػر عمػؿ، أو عمػـ مػف جاد

 .صحيح ألنو التوصيؼ،
 العقػػؿ، يتحػػدى ممػػا تحػػدث، عجيبػػة ظػػواىر ىنػػاؾ بػػأف رنػػامفك واجػػو الصػػديؽ ىػػذا أف بيػػد

 الظػواىر تمػؾ أمثػاؿ أف مفكرنػا فقػاؿ لتفسيرىا، العقؿ غير آخر مصدر عف البحث إلى منا ويحتاج
 وسػوؼ قامػت التػى الحضػارات عمييػا تقوـ وسوؼ قامت التى الدعائـ مف تكوف، ولف أبدا، تكف لـ
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 بػذلؾ عمػـ وعمػى واقػع، عمى غيرىا قاـ كما المسمميف، حضارة قامت فقد المثاؿ، سبيؿ وعمى. تقوـ
 النػػاس يػػذكرىا أمػػور فيػػى العقػػؿ، ويتحػػدى العجػػب يثيػػر ممػػا إلييػػا، المشػػار الظػػواىر وأمػػا الواقػػع،
 التػى األحػداث سػير فػى أثػر ذكرىػا عػدـ أو لػذكرىا يكوف أف دوف يذكرونيا، ل أو لبعض، بعضيـ
 .التاريخ تصنع

 يػدعى مػنجـ فجػاءه الخػوارج، لمقاتمػة بالخروج ىـّ  وقد عمى، ماـلن بموقؼ يذكرنا ىنا وىو
 عمػى سػيره يجعػؿ وبػأف السػاعة، تمػؾ فػى القتػاؿ إلػى يسػير بأل ونصحو الغيب، حساب عمى القدرة
 أذى وأصحابؾ أصابؾ الساعة، ىذه فى سرت إذا إنؾ: "لو قائالً  النيار، مف مضيف ساعات ثالث
ف شديد، وضر  كػاف فمػا ،"طمبػت ما وأصبت وظيرت، ظفرت بيا، أمرتؾ لتىا الساعة فى سرت وا 
 اماضػيً  كػاف فيمػا ومضػى ا،شػديدً  اتعنيفًػ عّنفػو أف بعػد المػنجـ، عػف أعػرض أف إل عمى اإلماـ مف
 وانتصرنا، المنجـ لنا حددىا التى الساعة فى سرنا لو: النصر ساعة ألصحابو فقاؿ وانتصر، إليو،
 اهلل صػمى – لمحمػد كػاف مػا أنػو أمػا. ونبوءتػو المنجـ ذلؾ بفضؿ تحقؽ إنما النصر إف الناس لقاؿ
: ٜٛٚٔ: نجيػب زكػى)" وقيصػر كسػرى بػالد عمينػا اهلل فػتح حتػى بعػده، لنا ول منجـ، -وسمـ عميو
ٛ.) 

 كػؿ بيػا نعنػى أف دوف بألسنتنا( العقؿ) كممة ترد أف مف مفكرنا رأى فى جدوى ل أنو عمى
 يكػوف ول المػدروس، التخطيط ىو األمر آخر العقؿ إذ تعنيو، أف بيج ما أو الكممة، ىذه تعنيو ما

 مسػػح ىنػػاؾ يكػػوف وأف مقصػػودة، واضػػحة أىػػداؼ ىنػػاؾ تكػػوف أف إل معنػػى، المػػدروس لمتخطػػيط
 الواقػع ىػذا فيطػوع( عقػؿ ىػو الػذى) المػدروس التخطيط ذلؾ يجئ ثـ قائـ، ىو كما لمواقع إحصائى

 إلػػى األمػػر بػػادئ قصػػدنا التػػى األىػػداؼ تمػػؾ يحقػػؽ اويًعػػتط اإلحصػػائية البحػػوث لنػػا رسػػمتو الػػذى
 .تحقيقيا

 النتػػائج لتػػرتبط العقػػؿ، يقظػػة إلػػى الػػداعوف دعػػا عنػػدما بػػدأت، قػػد كميػػا الحديثػػة نيضػػتنا إف
 الػذى عبػده، محمػد الشػيخ إمامنا ىو العقؿ حكـ إلى الداعيف ىؤلء أبرز وكاف الصحيحة، بأسبابيا

 فمقػػد اآلحػػاد، كسػػائر واحػػد إل منػػو يبػػؽ لػػـ العقػػؿ، تحكػػيـ إلػػى الػػدعوة تمػػؾ حصػػيمتو مػػف طرحػػت إذا
 منطػػؽ إلػػى اسػػتنادىا يبػػيف توضػػيحا اإلسػػالـ، فػػى اإلساسػػية العقائػػد يوضػػح – جيػػده بكػػؿ - أخػػذ

 ىػو وحػده العقمػى النظػر ىػذا أف وعنػده ،(العقمى النظر) ىو الديف ليذا األوؿ األصؿ فجعؿ العقؿ،
 (.ٜ: ٜٛٚٔ ،نجيب زكى) الصحيح اإليماف وسيمة

 أف قولػو إقبػاؿ محمػد عػف مفكرنػا ينقػؿ السػؤاؿ ىػذا عػف الػديانات؟ آخػر اإلسػالـ كػاف لمػاذا
 مػدار ىػى التقاليػد كانػت لػو إذ األسالؼ، لتقاليد يجعمو ولـ لمعقؿ، التحكيـ جعؿ اإلسالـ فألف ذلؾ

 الحيػػػاة ظػػروؼ اقتضػػػت كممػػا جديػػػد رسػػوؿ إلػػى بحاجػػػة النػػاس لكػػػاف يجػػوز، ول يجػػػوز فيمػػا الحكػػـ
 الحكػػـ أصػػبح وقػػد أمػػا تقاليػػدىـ، فػػى األسػػالؼ جسػػدىا التػػى المعػػايير غيػػر جديػػدة معػػايير الجديػػدة
ذا .جديػػد ظػػرؼ لكػػؿ الصػحيح الحكػػـ يجػػد بػػأف كفيػػؿ وحػػده فالعقػػؿ لمعقػؿ،  موكػػوؿ األمػػر أف قمػػت وا 
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 رهغػػرا عمػػى نسػػوؽ الػػذى النمػػوذج لنػػا يقػػيـ أف أحػػد حػػؽ مػػف لػػيس أنػػو بالتػػالى قمػػت فكأنمػػا لمعقػػؿ،
 اآلراء، تتعػػدد قػػد المناقشػػة وفػػى يناقشػػوه، أف كػػذلؾ اآلخػػريف حػػؽ مػػف كػػاف إذا إل وأفعالنػػا، أفكارنػػا
 .النظر وجيات وتختمؼ

 أنػو الصػفة بيػذه نريػد فإنمػا حياتػو، فى تصرفو طريقة فى( عاقؿ) بأنو اإنسانً  نصؼ ولعمنا
 النسػبة ليقػدر يػوازف أف لو فيتسنى ،واحدة لمحة فى كميا ليراىا الطائر نظرة الكثيرة أموره إلى ينظر

 أيػف لػو تكشػؼ التػى الوقفػة وقػؼ قػد ألنػو الميػـ، عمػى األىػـ يقػدـ وعندئذ أحجاميا، بيف الصحيحة
 شػيوات مػف حزمػة فاإلنسػاف الحسػاب، قائمػة مف فيحذؼ أىمية لو ليست ما وأيف الميـ وأيف األىـ

 النظػرة ىػى فتمػؾ أساسيا، مف ااقتالعً  توالرغبا الشيوات تمؾ تقتمع أف الحكمة مف وليس ورغبات،
 مػف ىػى والرغبػات الشػيوات أف اعتبػار عمػى طويمػة، اعصػورً  اإلنسػاف بتفكير استبدت التى القديمة

 أف فيػو الصػحيح أمػا يقتضػيو، مػا وبكػؿ بػو يتعمػؽ مػا بكؿ دنئ، محتقر والجسد الجسد، مقتضيات
 (.ٕٙٔ: ٖٜٛٔ نجيب، زكى)التقدير موضع البشرى الجسد ىذا نضع

 اعتبػاره، فػى الحاضػر إلػى المستقبؿ يضيؼ الطائر، نظرة األمور إلى نظرتو فى" العاقؿ"و
 رقعػة أمامػو واتسػعت رؤيتو، مجاؿ فى لو يقع الذى الزمنى الطوؿ ازداد الرائى، الطائر ارتفع وكمما

 ىنػػا ومػػف ذاؾ، أو القػػرار بيػػذا شػػئونو فػػى يقضػػى وىػػو حسػػابو، فػػى يدخمػػو أف دَّ ُبػػ ل الػػذى المسػػتقبؿ
 إلػى المػدة حسػاب تحسب بعض عمى بعضيا وتفضيؿ إشباعيا، عند الرغبات بيف الموازنة إف قيؿ

 لكف ا،سريعً  اإشباعً  بإشباعيا تناديؾ ممحة شديدة حادة اآلف الرغبة تكوف فقد لمحّدة، حسابيا جانب
 يسػبب مػا نتػائجال مػف وراءىػا تتػرؾ قػد بػؿ يمضى، ثـ قصيرة، لحظة إل معؾ يقيـ لف إشباعيا أثر
 يجػب –( العاقػؿ) عنػد – الرغبػة ىػذه فمثػؿ إشباعيا، عف نجمت التى المذة أضعاؼ أضعاؼ اآلمً 
ف األثر، بقاء فى اأمدً  منيا أطوؿ أخرى لرغبة الطريؽ تفسح أف لحاًحػ حػدة منيػا أقػؿ تكف وا   فػى اوا 

 . الراىنة المحظة
 العواطػػػؼ بعػػالـ يتصػػؿ تجاىمػػو مكػػفي ل اقوًيػػ اجانًبػػ ىنػػاؾ بػػأف العتػػراؼ مػػف دَّ ُبػػ ل لكػػف

 القمػب، نػداء عػف يتغافػؿ أف اإلنسػاف يسػتطيع فيػؿ لمعقػؿ، المقابػؿ ىػو القمػب يكػوف حيػث والوجداف
 العقؿ؟ جانب إلى فقط امصغيً 

 فكػأف األوراؽ، خمػط عػدـ نعمػة وىبػو أف هلل حمػده يسػجؿ بيػذا، وعيػو مفكرنػا يسجؿ إذ ىنا
 ينبغػى ل التػى وظيفتو منيما ولكؿ لمعواطؼ، أخرى وغرفة لمعقؿ، قائمة غرفة الشخصية فى ىناؾ
 ذلؾ؟ يحقؽ أف لو يمكف فكيؼ األخرى، مع تتداخؿ أف

 مػف لػيس تفرقة وىى كمواطف، بنفسو ووعيو كفرد، بنفسو وعيو بيف زكى الدكتور يفرؽ ىنا
ف إقامتيػػا، فػػى يػػنجح أف إنسػػاف كػػؿ عمػػى اليسػػير  ىفػػ أنفسػػيـ الػػبعض يجػػد مواقػػؼ ىنػػاؾ كانػػت وا 

 أحػػد حصػػوؿ نظيػػر المعػػاب، ليػػا يسػػيؿ ضػػخمة رشػػوة يتمقػػى أف لمسػػئوؿ يعػػرض عنػػدما مواجيتيػػا،
. متعػددة مغػانـ عمى لمحصوؿ سبيالً  يكوف حيث العواطؼ، يدغدغ ىنا فالماؿ. لو يحؽ ل ما عمى
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 إلػػى ينظػػر عنػػدما العقػػؿ، لنػداء امسػػتجيبً  نفسػػو يجػػد مػػف ىنػاؾ لكػػف إلػػخ،. سػػيارة. فخػػـ سػكف. أرض
 فيػرفض العػدؿ، ميػزاف يختػؿ عنػدما مؤكػدة بأضػرار يصاب سوؼ بعينو، مجتمع فى واطفكم نفسو

 .الشديد اإلغراء
 تنشػػأ الواحػػد، الشػػخص كيػػاف فػػى المػػواطف وجانػػب الفػػرد جانػػب بػػيف التفرقػػة أسػػاس وعمػػى

 ل قػػد جانبػػاف وىمػػا بمنطقػػو، العقػػؿ يفرضػػو ومػػا بوجدانػػو، القمػػب إليػػو يميػػؿ مػػا بػػيف واجبػػة، تفرقػػة
 لػو يػود نفسػو أعمػاؽ فػى فيػو حياتػو، مػف مثػالً  مفكرنػا يسػوؽ وىنا. األحياف مف كثير فى افيتالقي

 إلييػػا يميػػؿ التػػى ىػػى الحيػػاة ىػػذه أف أسػػاس عمػػى والزىػػد، التصػػوؼ عمػػى النػػاس يحػػث أف اسػػتطاع
 الزاىػديف تصوؼ أف قائالً  يعمو، العقؿ مف صوت ىو ىذا يفعؿ أف وبيف بينو حاؿ الذى لكف قمبو،
 الفضػاء يشػؽ ول المصػانع يقػيـ ل الزاىػد تصػوؼ إف. أىػداؼ مػف العربيػة ألمتنا نريده ما ؽيحق ل

 .األعداء ليسحؽ القنابؿ بقاذفات
 ثورة تعميمية منشودة:

 يحممػو أف مػف أثقػؿ العػبء ألف التعمػيـ، إصالح عمى لمقائميف عذر ألؼ مفكرنا يمتمس قد
 ىػذا فػى يػراه بمػا مفكرنػا يتقػدـ أف يبػرر الػذى ىو بؿ يمنع، ل ذلؾ لكف بأسره، جيؿ أو واحد، رجؿ

 مػواد عمػى الفتػرات معظػـ فػى انصب إصالحية جيود مف نبذلو ما جميع أف ىو رآه والذى الصدد،
 مسػػتطاع فػػى المقػػررات وىػػؿ ىنػػاؾ؟ دراسػػتو نقػػرر الػػذى ومػػا ىنػػا، دراسػػتو نقػػرر الػػذى مػػا التػػدريس،
 يكػػوف وكػػـ الجامعػػات، إلػػى المؤديػػة النظريػػة سػػةالدرا طػػالب يكػػوف وكػػـ مسػػتطاعو؟ فػػوؽ أو التميمػػذ
 ولكػف الصػميـ، وفػى جػادة مشكالت وكميا ذلؾ، إلى وما الفنى، التعميـ قنوات إلى نوجيو مف منيـ

 عمػػػى الدراسػػػية المػػػواد فكػػػؿ الصػػػميـ، صػػػميـ إلػػػى نظػػػره يتجػػػو فإنمػػػا األمػػػر، إلػػػى ينظػػػر إذ مفكرنػػػا
  يتناسب التفكير فى منيج عمى تنطوى عممية قفةو  وكؿ بآخر، أو بوجو( عممية) مواد ىى اختالفيا

، نتصورىا كما العممية الفكرة مع  ومتشػربا جيػة، مػف العمميػة بالمػادة ممما المتعمـ يخرج لـ فما اليـو
 أو واقفػػوف نحػػف حيػػث الحضػػارية النظػػر وجيػػة مػػف نظػػؿ فسػػوؼ أخػػرى، جيػػة مػػف العممػػى لممػػنيج
  الوراء؟ إلى راجعوف

 يتشػرب ول المقػررة، العمميػة بمادتػو ممػـ –الفػروض أحسػف عمػى– المتعمـ أف ىو والحاصؿ
 عػػػف العجػػػز كػػػؿ عػػػاجز لكنػػػو مينتػػػو، أو حرفتػػػو ممارسػػػة عمػػػى اقػػػادرً  األمػػػر آخػػػر فيخػػػرج منياجيػػػا،
 ومف مينتو، أو حرفتو حدود خارج حياتو جوانب سائر بيا ليمارس( العممية النظرة) عمى المحافظة

 اجنًبػ يجاورىػا حيػاة رآىػا مفكرنػا لكػف العطػب، شػديدة تكوف ل قد يةوالمين الحرفية الحياة أف يقع ثـ
ف خرافػى، تفكيػر مظػاىر بعػض جنػب إلى  الشػئ بعػض الحػالى الوقػت فػى خفػت قػد حدتػو كانػت وا 
 (.ٙٔ: وجذور بذور) كتب ما مفكرنا فيو كتب الذى الوقت عف

 أطبػػػاء، -العمػػؿ ميػػاديف فػػػى وىػػـ– عنػػدنا التعمػػػيـ مراحػػؿ أخػػرجتيـ مػػػف إلػػى ننظػػر إذ إننػػا
 إل يسػعنا ل العمػـ، فػروع شػتى فػى وعمميػيف ومعممػيف، اقتصػاد، ورجػاؿ قػانوف، ورجاؿ وميندسيف،
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 مصػػر، فػػى العمػػراف بنػاة ىػػـ فيػػؤلء -والخبػػرة التػدريب مػػف قميمػػة سػػنوات بعػد – بالقػػدرة ليػػـ الشػيادة
 دوائػػػر مػػػف ـأنفسػػػي القػػػادريف بيػػػؤلء خرجػػػت لػػػو لكػػػف العربػػػى، الػػػوطف أركػػػاف مػػػف ركػػػف كػػػؿ وفػػػى

 نجػد واجتماعيػة، وسياسػية ثقافيػة العامػة، الحيػاة مشػكالت النػاس جميػور مع ليواجيوا تخصصاتيـ
 والجامعات، المدارس تعميـ مف بحظ يظفر لـ مف بو ينظر الذى نفسو بالمنظار ينظروف منيـ كثرة

 المقصػود حيػث الخرافػة، تصػديؽ عػف يصػده مػا البشػرى كيانػو فػى يجد ل سواء، حد عمى فكالىما
 .الحقيقية أسبابيا غير إلى الظواىر رد ىنا بيا

 فػػػى يعػػػرض كتػػػاب فػػػى ونضػػػعو بعينػػػو،( امقػػػررً ) الدارسػػػيف نمقػػػف أف السػػػبؿ أيسػػػر لمػػػف إنػػػو
 ظيػر عػف حفظيا الدارس مف ويطمب الموضوعات، رءوس أو( النقط) ذكر عمى يقتصر األسواؽ،

 تسػػتخمص التػى( الػػنقط) أف وواضػح اف،المتحػػ ورقػة عمػػى العظمػى الييكػػؿ ذلػؾ فػػى ويعيػدىا قمػب،
 منيػا نقطػة كػؿ تػربط التى المنطقية، الروابط مف اتامً  اخموً  خمت قد الدارس، ليحفظيا( المقرر) مف

 ليتكػوف بأخواتيػا، تربطيا التى الروابط مف نفسو الوقت فى خمت كما ويعمميا، يفسرىا الذى بسياقيا
( مػنيج) عقمو فى وليس مبعثرة،( نقط) جعبتو وفى الدارس فيتخرج واحد، فكرى كياف مجموعيا مف

 بػػذور) لػػيفيـ سػػياقو فػػى ووضػػعو تعميمػػو ابتغػػاء إليػػو ينظػػر الػػذى الموضػػوع كػػاف اأًيػػ العمميػػة، لمنظػػرة
 (.ٜٙ: وجذور

 الدارسػيف بأيػدى نأخػذ أف احقًػ العسػير لكف اليسر، أيسر ىى( المقررات) دراسة أف صحيح
ذا ا،منياجيػػػ المقػػػررات تمػػػؾ مػػػف ليستخمصػػػوا  لمشػػػكمة تنػػػاوؿ وكأنػػػو امعػػػدودً  المقػػػررات تغييػػػر كػػػاف وا 

 عقػػوؿ بيػػا نبػػذر التػػى البػػذور وىػػى الجػػذور، قبػػؿ ىػػو مػػا إلػػى يػػدعو فمفكرنػػا( جػػذورىا) مػػف التعمػػيـ
 وأمػا واحػد، حرؼ الدارس عند منيا يبقى فال المدروسة، المقررات تنسى فقد عممية، نظرة الدارسيف
 التػى الموضػوعات تتغيػر ا،حًيػ داـ مػا المػتعمـ سػمات مػف سػمة تػدوـ فيػى المسػتفادة العمميػة النظرة
 الفكػػر فػى العمميػػة الطريقػة وىػػو ورسػخ، نفسػو فػػى ثبػت قػػد بمػا فيعالجيػا حياتػػو، طريػؽ فػػى لػو تنشػأ

 .والعمؿ
ذا  أعمػؽ ىػو مػا عمػى تنبنى أخرى نظرة محميا تحؿ أف احتمً  كاف العممية، النظرة غابت وا 

 وانفعالتػو، وعواطفػو، غرائػزه، عميػو تمميػو مػا إلػى اإلنسػاف لجػوء وىػى أل اإلنساف، فطرة فى جذورا
 عػف وتمنعػو كػذا إلى تدفعو قوى مف معا والحيوانية اإلنسانية طبيعتو بحكـ بو، مزود ىو ما وسائر
 بكػؿ إنػو العقؿ؟ منطؽ ىو وما العقؿ، منطؽ مف سند المنع أو الدفع ذلؾ فى يكوف أف دوف كيت،
يجاز، بساطة  إلػى ضػيؼن أف دوف األشػياء، تمػؾ واقػع مػف أساس عمى األشياء، دنيا مع التعامؿ وا 
 بعػػد حقنػا مػف كػاف حقائقيػا، عمػى عرفناىػا مػا إذا حتػى ا،شػيئً  منيػا نحػذؼ أف أو الواقعيػة، حقائقيػا

 .أىدافنا ويحقؽ منافعنا يخدـ الذى النحو عمى بيا نستخدميا التى الطريقة نستدؿ أف ذلؾ
 نوافػػذ لػػو لنفػػتح وحواسػػو بالفعػػؿ البػػدء مػػف بػػد لنػػا يكػػف لػػـ تعميميػػة، ثػػورة -اقًػػح – أردنػػا فمػػو

 ندربػو وأف ،(األشػياء) عػف معمومػات مػف جمعػو اسػتطاع مػا ويجمػع ويسػمع، فيرى والبصر، السمع
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 جممػة لكػؿ يبحػث أف عمػى موضػوعو، كػاف مػا أيػا درس كػؿ وفػى مناسػبة، كػؿ فػى متواصػالً  اتدريبً 
 بدايػػة منػػذ نحصػػنو لكػػى إلييػػا، لنشػػير الجممػػة تمػػؾ جػػاءت التػػى( األشػػياء) عػػف يقوليػػا، أو لػػو تقػػاؿ

 مرحمػة بػو اجتزنػا مػا فػإذا فػارغ، أنػو يػدرى ل وىو معنى، أى مف الفارغ القوؿ يألؼ أف مف الطريؽ
 النظػػرة) عمػػى التػػدريب مػػف آخػػر اشػػوطً  لػػو بػػدأنا أعمػػى، تعميميػػة مرحمػػة إلػػى معػػو وسػػرنا الطفولػػة،
 فخػػاخ مػف فييػا مػا المغػة إلػػى انتباىػو توجيػو فػى نأخػذ أف ىػػى وتمػؾ لكتسػابيا، هنعػد التػى( العمميػة

 ذلػؾ أكػاف سػواء لمتفػاىـ، اسػتعماليا فػى المغػة فأصػحاب حذر، عمى يكف لـ إذا إنساف كؿ فييا يقع
 ليقػرأه سػابؽ جيػؿ يكتػب بػأف المتعاقبػة، األجيػاؿ بػيف كػاف أـ المتعاصػريف، الواحػد الجيػؿ أبنػاء بػيف
 المغويػة لممقػررات ااختصػارً  التعمػيـ إلػى اضػطرارا، مضػطروف المغػة أصػحاب إف نقػوؿ ؽ،لحػ جيؿ
 مػػنيـ الػػذيف األفػػراد ماليػػيف بيػػا ليختصػػروا" نػػاس" بقػػوليـ يكتفػػوف -مػػثالً  – فيػػـ يسػػتخدمونيا، التػػى

 سػػتة مػػف أكثػػر امتػػد تػػاريخ إلػػى واحػػدة بمفظػػة ليشػػيروا( مصػػر) يقولػػوف وىػػـ اإلنسػػانى، النػػوع يتكػػوف
 التػػى الحػػالت فػػى – المتمقػػى فواجػػب وىكػػذا، وأنػػاس، أحػػداث مػػف فييػػا مػػا بكػػؿ السػػنيف، مػػف آلؼ

 بػيف القػائـ الموقػؼ أىميػة مػع تتناسػب التى بالدرجة التمخيص ىذا يفؾ أف -العممية الدقة تستوجب
 مثػؿ عػف اجػدً  بعيػدوف لكننػا العمػر، طاؿ ما طاؿ ربما طويؿ، تدريب إلى تحتاج عممية وىى يديو،
 ربمػا سػياقات فػى اتفػؽ، كمػا قػذفا بالكممػات يقػذؼ أف لنفسػو، منػا الواحػد ليجيػز حتػى التػدريب، ىذا
 (.ٛٚ: وجذور بذور)بأسرىا أمة حياة لو تيتز ما الخطورة مف ليا كاف

 الوىمػة عنػد نظػف قػد كمػا المشػكالت مشكمة فقط ليس التعميـ أف ىو بو الوعى يجب ما إف
 يكػوف نقصػو، أوجػو مف التعميـ تخميص فى ألنو ا،جميعً  األخرى المشكالت تمؾ أـ ىو بؿ األولى،
 األخػرى، المشػكالت ولػدت نقػص، مػف بػو أصػيب بمػا التعمػيـ إصػابة ومف المشكالت، سائر عالج
 فكيؼ؟ اليقيف، بكؿ فأكثرىا كميا، يكف لـ إف

 التعميمػػػى الجيػػػاز أقػػػيـ منيمػػػا طػػػرؼ فػػػى طػػػرفيف، ذى طريػػػؽ أمػػػاـ أننػػػا امًعػػػ تصػػػورنا إذا
 العميػا، الدراسػات طالػب إلى افصاعدً  الحضانة، دار فى الطفؿ مف وطوابقو أجزائو بجميع ربوى،الت

 ميػاديف فيػو امتػدت فقػد الثػانى الطرؼ وأما العمـ، فروع مف فرع فى الدكتوراه إلجازة نفسو عد  يُ  الذى
 آلتيػا ورتػد ومصػانع تسػتزرع، وأرض تػزرع، أرض فينػاؾ وأشػكاليا، صػنوفيا بشتى العممية الحياة
 وكيرباء، وبتروؿ مواصالت وىناؾ شمؿ، أصابيا لكف تعمؿ أف ليا أريد ومصانع تنتجو، ما وتنتج

عالـ تعميـ وىناؾ ا،وواردً  اصادرً  الماؿ شئوف يواجو واقتصاد  .البشرى النشاط منوعات آخر إلى. وا 
 تنػذر فأخػذت أصابتيا عمؿ مف وتشكو تئف نشاطيا بيدير المدوية المياديف تمؾ كانت فإذا

ذا. بالخطر  طػرؼ حػاؿ فػى نػراه الػذى نفسو ىو والشكوى األنيف فى غيره يزاحـ الذى التعميـ كاف وا 
ف التعميـ، منظومة بأف المنبئة المشكمة تبرز العممية، الحياة  فييا تتآلؼ التى الجوانب إحدى تكف وا 
 عمييػا نعمػؽ التػى المنظومػة ىىػ ،نفسو الوقت وفى ا،أيضً  فيى وسيئاتيا، بحسناتيا العممية، تنااحي



236 

 

 ىػى المرضػى سائر دوف ولكنيا المرضى، بيف مريضة فيى اإلصالح، وسيمة تكوف أف فى رجاءنا
 (.ٙٛ: ذوروج بذور) المرتجى الطبيب

 العمميػػػة، الحيػػػاة مشػػػكالت مػػػف مشػػػكمة كػػػؿ فػػػى النظػػػر أنعمنػػػا إذا يتضػػػح ذلػػػؾ تفسػػػير إف
 الجانػب ىػو أحػدىما: بػاآلخر أحػدىما يمتػبس يفعامم عمى تنطوى منيا كال أف نجد سوؼ فساعتيا
 ىػػذيف مػػف عامػػؿ كػػؿ وفػػى إنسػػاف، ىػػو حيػػث مػػف نفسػػو،( اإلنسػػاف) ىػػو والثػػانى الحرفػػى، المينػػى
 لكنػػو الحديثػػة، األجيػػزة منقػػوص أو الخبػػرة قميػػؿ -مػثالً  -الطبيػػب يكػػوف فقػػد قصػػوره، أوجػػو العػامميف
 .مواطنوه يرجوه ما غير عمى البحت اإلنسانى جانبو فى يكوف قد كذلؾ

 الػدواء، وىػو الػداء ىػو التعمػيـ أف درجػة الػوعى بنػا يصػؿ عنػدما أننػا ىنػا، الكبرى والمشكمة
 نمتفػت فقممػا إنسػاف، ىػو حيث مف ،(اإلنساف) وأما الداء، موطف بأنيا تصورا المقررات، إلى نسارع
 اإلنسػاف تكػويف فػى رالقصو  معالجة ألف ذلؾ كاف وربما التعميـ، إصالح إلى سبيمنا فى ونحف إليو

 مقػرر مػف جػزءا ويحػذؼ -مػثالً  – التػاريخ مقػرر مػف جػزءا يغيػر أف مف المصمح عمى جدا أصعب
 المعينػػة المرحمػػة ىػػذه فنجعػػؿ الدراسػػية السػػنوات توزيػػع إعػػادة مػػف اجػػدً  أصػػعب كػػذلؾ وىػػو الكيميػػاء،

 ،مػرحمتيف بعػد حػدةوا مرحمػة ىنػاؾ ليكػوف سػابقتيا، فػى المرحمػة تمؾ وندمج سنتيف، بدؿ واحدة سنة
 .وىكذا

 مفكرنػػا اكتفػػى الحيػػز، ىػػذا فػػى واحػػدة مػػرة التعميميػػة القضػػية تنػػاوؿ العسػػير مػػف كػػاف ولمػػا
 أننػا ىػى السػنيف، عشػرات منػذ التعمػيـ، تطػوير فى جيودنا كؿ فى المشاكؿ مشكمة أف إلى باإلشارة

 معيػده مػف أو جامعتػو فمػ المتخػرج فيتخػرج العقمػى منياجيػا مػف العمميػة المػادة سمخ إلى عمدنا قد
 اجػدً  قميػؿ عمػى يكػوف ولكنػو لعممػو، مجػال ستكوف التى العممية بمادتو فييا بأس ل دراية عمى وىو
 األوفًػ نجػد أف جػاز ىنػا ومػف فيػو، تخصػص الػذى عممػو مجػاؿ فػارؽ ىػو إذا ،"العمميػة النظػرة"  مف

 عػػف خرجػػوا مػػا إذا حتػػى تخصصػػاتيـ، ميػػاديف فػػى ميػػروا المتعممػػيف مػػف ومئاتيػػا األلػػوؼ وعشػػرات
 مػػا العقميػة الرؤيػة مػػنيج مػف فػييـ تجػػد لػـ المػواطنيف، كسػػائر مػواطنيف ليعيشػوا الميػػاديف تمػؾ حػدود
 مسػبباتيا إلى األمور رد عف العجز حوؿ تتمحور والتى صورىا، شتى فى الخرافة قوؿ مف يجمييـ
 .الحقيقية

 حسنت إذا أيدينا، متناوؿ فى األعرج التعميمى الموقؼ ىذا تغيير إلى بنا المؤدية والوسائؿ
 مػػا اأًيػػ الػػدارس، عمػػى يشػػترط أف ىػػو ا،أثػػرً  وأعمقيػػا وأىونيػػا وأوليػػا اإلصػػالح، إرادة وقويػػت النوايػػا
 يكػػػوف أف الجامعػػػة، إلػػػى اوصػػػعودً  البتدائيػػػة المدرسػػػة مػػػف فييػػػا، يػػػدرس التػػػى التعمػػػيـ درجػػػة كانػػػت
 الصػػور إلػػى الػػدارس لجػػوء اباتًػػ امنًعػػ يمنػػع وأف ة،الدراسػػ أداة ىػػو المعينػػة المػػادة فػػى العممػػى الكتػػاب
 إلػى األسػاتذة يقػدميا وممخصػات مػذكرات إلػى األساسػية،( النقط) تعرض كتب مف الشائية األخرى
 ااضػطرارً  الػدارس تضطر لالمتحانات اطرقً  تدبرنا نحف إذا لنا يتحقؽ ذلؾ وكؿ وطالبيـ، تالميذىـ

 (.ٜٔ: وجذور بذور)لعممى ا كتابيا فى العممية المادة مواجية إلى
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 جميعػػا وبناتػػو الشػػعب أبنػػاء يشػػترؾ أف أوليمػػا: اقتػػراحيف مفكرنػػا قػػدـ ذلػػؾ، إلػػى وباإلضػػافة
 فييػا يتشػعب ل األولػى، األعػواـ السػتة أنيػا -مػثال – ولنقػؿ التعميـ، مراحؿ مف األولى المرحمة فى

 ثالثػة، جيػة مػف أجنبية ارسومد أخرى، جية مف عامة ومدارس جية، مف دينية معاىد إلى التعميـ
 أل يسػتحيؿ – التعػدد ىػذا فييػا يتزايػد والػذى التعمػيـ فػى القػائـ األمػر وىػو – النقسػاـ ىذا مثؿ ألف
 يػتتفت فػى آثارىػا ونحػس بقػوة، الراىنػة حياتنػا فػى نحسػيا نتيجػة وىػى لمنظػر، وجيات عدة لنا ينتج
 تيػار فػى الفػرعيف دمػج كيفية ىو يحدد أف بصعوبة يسمـ وىو. خطير حد إلى القومية النظر وجية
 أوؿ موحػػدة مرحمػػة فػػى اجميًعػػ الػػنشء يسػػير أف ىػػو والميػػـ التربيػػة، عممػػاء إلػػى األمػػر مػػوكال واحػػد
 التفريػع، أواف جػاء مػا إذا حتػى جميعػا، األمػة أبنػاء بػيف المشتركة الجذور بمثابة ىى لتكوف األمر،
 يصػب فػرع الدينيػة فممدراسػة المنظػور، المسػتقبؿ بحسػب الفروع انقسمت مثال، الثانوية المرحمة عند
 اإلنسػانية العمػوـ – بجانبيػا النظريػة، ولمدراسػة فػروع، ولممحاسػبة والصناعة، ولمزراعة، األزىر، فى

 . فروع – والرياضية الطبيعية والعموـ
 مػػنيـ لتجعػػؿ اتجاىاتيػػا، بشػػتى( المواىػػب) أصػػحاب اسػػتخراج فيػػى الثانيػػة، الدعامػػة وأمػػا

 كػػؿ فػػى( المواىػػب) فػػرز ويػػتـ حياتنػػا، مسػػتقبؿ فػػى اآلمػػاؿ عميػػو تبنػػى الػػذى المكػػيف القػػوى األسػػاس
 عنػد ثػـ التفريػع، مرحمػة إلػى المشػتركة الدراسػية المرحمة مف النتقاؿ عند التعميـ، مراحؿ مف مرحمة
 عنػد راأخيػ ثػـ العميػا، المعاىػد أو الجامعػات مرحمة إلى الثانوية مدارسيا فى الفروع مف مف النتقاؿ
 لمجميػع، حػؽ التعمػيـ أف صػحيح. العميػا الدراسػات مرحمػة إلػى األولى الجامعية الدراسة مف النتقاؿ

 فػى ىػـ المواىػب أصػحاب أف إل الحػؽ، ىػذا مػف واحد مواطف يحـر ولف وميولو، قدراتو حسب كؿ
 .أفضؿ مستقبؿ فى الرجاء ينعقد سواىـ، مف أكثر وعمييـ رواده، القومى البناء

 اإلرشػاد لحسػف المػؤىميف النفسػييف األخصائييف مف عدد توافر األخيرة النقطة ىذه بوتتطم
 موىبػة ذى كػؿ يتجػو لكػى وميػوؿ، قػدرات مف فييـ كمف قد ما لستخراج األفراد دراسة عمى المبنى
 . فييا ما أغمى ىـ وبناتيا األمة فأبناء الموىبة، تمؾ فيو تنمو الذى التجاه فى

 معنػػى تحديػػد إعػػادة مػػف دَّ ُبػػ ل السػػؤاؿ، ىػػذا عػػف لنجابػػة ىػػذا؟ كػػؿ ىفػػ المعمػػـ أيػػف لكػػف،
 .المنشود المعمـ لعمؿ األساسى المجاؿ ىى التى الثقافة

 ويتػوازى ا،صػعودً  تتواليػاف درجتػيف عمػى ا،مًعػ والنظريػة العمميػة حياتػو فى يتحرؾ فاإلنساف
 فالسػػفمى الػػدرجتاف، ىاتػػاف مػػاوأ. الػػدرجتيف صػػاعد بػػو ييتػػدى الػػذى التوجيػػو منػػو يػػأتى طريػػؽ معيمػػا
 المعيف الفرد فيو يقضى الذى المجاؿ عف المتفرقة المعمومات تجميع عندىا يحدث التى ىى منيما
 المعمومػات تمػؾ مػف يسػتخرج أف اإلنسػاف عنػدىا يحػاوؿ التػى فيػى العميػا الدرجة وأما حياتو، شئوف

 قػوانيف يسػتخرجوف عنػدما العمػوـ جػاؿر  أيػدى عمػى ذروتيا التعميمات ىذه وتبمغ تعميمات، المتفرقة
 .األحداث تحدث منواليا عمى التى العمـ
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 ثػػـ دنيػػاه، عػػف المتفرقػػة المتنوعػػة المعمومػػات مػػف أكػػداس لديػػو تتجمػػع عنػػدما اإلنسػػاف، لكػػف
 بػيف الختيػار مشػكمة تواجيػو المختمفػة، المجػالت فى العمـ قوانيف مف كبير عدد كذلؾ لديو يجتمع

لى مقدار؟ وبأى وكيؼ؟ ومتى؟ أيف؟: ومعمومات معارؼ فم لديو تجمع قد ما  أى وفى حد؟ أى وا 
 التالية؟ الخطوة تكوف اتجاه

 مع بدورىا، ىى تكوف والتى يفعمو، لما اختياره فى لننساف اليادية القيـ مجموعة تبرز ىنا
 بنػػػػاءال ألسػػػػس والراسػػػػى الُمجمػػػػع، الػػػػرابط يشػػػػكؿ الػػػػذى ،(الفكػػػػر) إلػػػػى بحاجػػػػة المتجمعػػػػة، المعرفػػػػة
 والتشػػػييد البنػػػاء ميندسػػػو عنيػػػا يتحػػػدث التػػػى" الخراسػػػانية البنيػػػة"  يشػػػبو مػػػا يشػػػكؿ ومػػػا المعرفػػػى،
 .منو المرجوة الوظيفة أداء فى يعيف ل أو يعيف مما البناء، قوة ونوع مدى تحديد فى وجوىريتيا

 مفكرنػػا يجيػػب ىنػػا التنميػػة؟ فػػى دوره يكػػوف ومػػاذا نبتغيػػو، الػػذى المعمػػـ( نػػوع) لنػػا يبػػرز ىنػػا
 إلػػػى ينفػػػذ أف يسػػػتطيع الػػػذى ىػػػو أمالنػػػا لنػػػا يحقػػػؽ الػػػذى المعمػػػـ أف ،(ٜٚٔ: الطػػػرؽ مفتػػػرؽ فػػػى)
 ينفػذ أف...واقعػة ىػى كمػا الجاريػة حياتنػا مػف مسػتقاة ىػى والتػى تالميػذه، أفئدة فى الكامنة( الثقافة)

 التوجيو، قوة ليا لتىا األفكار وجانب القيـ جانب جانبييا فى منيا، فميغير الكامنة، الثقافة تمؾ إلى
 فػى عصػرية حيػاة نحػو لػو ادافًعػ واألفكػار القػيـ تمػؾ مػف نفسػو فػى الناشػئ يضػمره ما يصبح بحيث
 واإلنتػاج البتكػار إلى يتجو شبابنا وجدنا التغيير، ذلؾ لو تحقؽ فإذا العربية، المصرية ىويتو إطار
 الشباب ذلؾ وجدنا ثـ -عصريتو بحكـ وذلؾ مواطنيو، وبيف بينو العالقة وديمقراطية النظر مميةوعِ 
 فيمػا صػنواف، والنتمػاء التنميػة إذ طبيعية، بدفعة إلييا امنتميً  قوميتو، إلى امشدودً  نفسو الوقت فى

 .ونتيجتو السبب بمثابة
 

 رسؿ برتراند -اثانيً  
 :التوجػػو

 الذى والنح عمى ومواقفو مبادؤه وعرفت أفكاره ذاعت امعاصرً  امفكرً  نجد نكاد ل لعمنا
 تجاوزتو بؿ انجمترا، وطنو حدود عمى مقصورة تكف لـ رسؿ وشيرة. رسؿ برتراند أفكار عميو ذاعت
 اطمعوا أو عنو، عرفوا الذيف اآللؼ حزف مف ذلؾ عمى أدؿ وليس. الوطف ىذا حدود خارج إلى
 إلى فيتناـ فى الشرؽ أقصى مف العالـ، حاءنأ مختمؼ فى مواقفو عف سمعوا أو كتاباتو، عمى

 (.ٕٙ: ٜٓٚٔ المعاصر، الفكر إسالـ، عزمى) بأمريكا الممونيف مجتمع فى الغرب أقصى
 فئة لدى فقط معروفة تكف لـ كذلؾ فيى وطنو، بحدود محدودة رسؿ أفكار تكف لـ وكما

 كالرياضة) وافر بنصيب رسؿ فييا أسيـ التى المياديف مختمؼ فى المتخصصيف مف محدودة
 رسؿ فييا أدلى موضوعات أو بمشكالت ييتموف الذيف المثقفيف فئة مىع مقصورة ول ،(والمنطؽ
 العادى اإلنساف إلى الفئات ىذه كؿ تعدت إنما طرافة، مف تخمو ل بطريقة اأحيانً  وتناوليا بدلوه،
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 أو استغالؿ أو سيطرة أو طغياف، كؿ ضد حريتو عف مدافعا جانبو، إلى يقؼ أف رسؿ آثر الذى
 .استعمار أو إرىاب

 الدور إلى بالنظر وىذا إطالقيا، عمى الثانية األلفية فالسفة أىـ مف رسؿ اعتبار يمكفو 
 اإلنجاز بعد أنو حتى خاصة، الرياضيات وأصوؿ الرياضى المنطؽ ميداف فى لعبو الذى الكبير
. رسؿ برتراند أنجزه الذى ىذا ىو لممنطؽ تطوير وأىـ أعظـ كاف أرسطو األوؿ لممعمـ الرائد

 -G. Boole  1864 بوؿ جورج الفذ الرياضيات عالـ أنجزىا التى الكبرى النقالبية والخطوة
 جيود استقطاب أجاد الذى العظيـ رسؿ إنجازات بعد إل أكميا وتؤت أكماميا تتفتح لـ( 1815
 إلى المنطؽ ادافعً  وتجاوزىا واستيعابيا لو والمعاصريف عميو السابقيف الرياضى المنطؽ رواد

 (.ٚ: ٕٔٓٓ الخولى، يمنى) جديدة مرحمة بؿ خطوة مجرد ليس األماـ،
ذا  مف ابعضً  شخصيتو فى جمع أنو إل ا،تحميميً  افيمسوفً  باعتباره إليو ُينظر رسؿ كاف وا 

 باألرستقراطية تتسـ بيئة فى نشأتو ساعدتو فقد الميبرالى، التوجو مف اوكثيرً  الشتراكى، الفكر
 .العقيدة قيود مف التحرر عف فضالً  ة،بالميبرالي يؤمف أف عمى اإلنجميزية

 فيو الماركسية بأثر لنا يعترؼ وىو ماركس، بآراء ابالغً  اتأثرً  تأثر رسؿ أف فى شؾ مف وما
 الفمسفة تاري ) كتابو فى لمتاريخ المادى التفسير عف حديثو معرض فى ويقوؿ ا،صحيحً  ااعترافً 
 عمى تنطوى أنيا اعتقد ولكنو عميو، ىى ما عمى النظرية ىذه يقبؿ ل اشخصيً  أنو يفيد ما (الغربية
: عف)" الفمسفة بتطور يتعمؽ فيما آرائى فى أثرت قد أنيا وأدرؾ" لمغاية، ىامة الحقيقة مف عناصر
 (.ٖٛ: ٜٓٚٔ المعاصر، الفكر عوض، رمسيس

 بداية فى اواضحً  اعطفً  الماركسية عمى العطؼ إلى ثوريتو دفعتو فقد ليبراليتو، وبرغـ
 إلى الطريؽ) فى كتب حيث الماركسية، فى جوىرية مثالب عف كشؼ أف لبث ما ولكنو حياتو،
 عند الدولة اشتراكية تكتنؼ التى الببيروقراطية األخطار إلى األنظار يمفت ٜٛٔٔ عاـ( الحرية

 مف تستمد ألنيا الماركسية، يياجـ ٖٕٜٔ عاـ( الصناعية الحضارة مستقبؿ) فى ونراه ماركس،
 .األفراد مصالح عف مستقمة عميا مصمحة لمدولة بأف عتقادال الييجمية

 وتطوير تعديؿ مف البتة يتحرج ل الراسخ بالقدـ جعمتو كبير حد إلى القوية رسؿ ذات إف
 أو ىنا بقصور ا،معترفً  إثباتو، محاولة فى الجيد أنفؽ ما ونسؼ بو أتى ما عمى والنقالب آرائو،
 كاف ألنو الفالسفة، أعظـ مصاؼ فى مكانو يحتؿ ولعمو. ازهإنج فى أخفؽ ما إلى اومنوىً  ىناؾ،
 العشريف القرف فالسفة أعظـ ليس إنو( آير) عنو فقاؿ فشؿ، مف بو منى بما العتراؼ فى اصريحً 
 .العصور كؿ مستوى وعمى الذاتى، النقد مارسوا مف أعظـ اأيضً  ىو بؿ فقط،

 والنقالب واإللغاء والتطوير لتعديؿا مف تتحرج ل ا،تمامً  مثبتة بذات رسؿ انطمؽ ىكذا
 اليقيف، إلى أقرب. وأدؽ صوبوأ أفضؿ ىو ما إلى الوصوؿ أجؿ مف الذات، عمى المستمر
 انشيطً  عقالً  ،المديدة حياتو فى لحظة آخر وحتى ا،دائمً  رسؿ فكاف متجذرة، شكية بنزعة مدفوعة
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 قاؿ حتى ا،أبدً  وىجيا يخبو ل وجدة، بحدة الفمسفية والتصورات النظريات إنتاج ويعيد ينتج فعالً 
 كؿ عمنيا يخرج أف رسؿ السيد عادة مف: "الشييرة قولتو C. D. Broad( برود دنبر تشارلى)

 تحميؿ فيمسوؼ أشار وكما (.ٜ: ٕٔٓٓ الخولى، يمنى)" جديد فمسفى بمذىب سنوات بضعة
 أطر يقتنص ولـ معينة، ةفمسفي مدرسة يؤسس لـ رسؿ فإف،  G. Ryle رايؿ جمبرت الجارية المغة
 .العشريف القرف بداية قبؿ الفمسفة تعرفو لـ لمتفكير امنياجً  ابتدع فقط بؿ محدد، فمسفى نسؽ

ذا  أنو نفسو الوقت فى نعترؼ أف دَّ بُ  فال ا،تربويً  التحميمية لمنزعة ممثالً  اخترناىا قد كنا وا 
 التجاىات ىاجـ اأيضً  بحماس وفإن متقد، بحماس عنو ودافع ومارسو التحميؿ خمؽ قد كاف إذا

 العبارات تحميؿ عمى الفمسفة قصر وأراد امضجرً  اتطرفً  التحميؿ فى تطرفت التى التالية التحميمية
 المغة تحميؿ عمى الفمسفة وقصروا العمـ، عف النظر صرفوا الذيف أكسفورد فالسفة أو العممية،
 (.ٔٔ: ٕٔٓٓ الخولى، يمنى) الجارية

 فنى أسموب إلى تحوؿ إذا التحميؿ إف قائالً  المتطرفة التحميمية جاىاتالت ىذه رسؿ يرفض
 فصؿ ىو التحميؿ مف اليدؼ كاف إذا أما الوقت، إضاعة تستحؽ ل فإنيا الفمسفة، كؿ ىو يصبح
 التى المنطقية، الوضعية بنقد رسؿ عنى وقد .يفيد ل الفصؿ ىذا فإف الطبيعى، العمـ عف الفمسفة
 المعنى، مف والخمو المنطقية األنماط فى لنظريتو لستعمالتيـ رفضو وأوضح ا،لي ارائدً  اعتبرتو
. عنيا تمـز التى السيئة النتائج وأوضح. لمتحقؽ بالقابمية المعنى ربط فى نظرياتيـ بالتفصيؿ ونقد
 باألشياء ينشغموف قوـ إنيـ موضع مف أكثر فى رسؿ عنيـ قاؿ فقد لجارية،ا المغة فالسفة عف أما
 المأخذ أف إلى رسؿ وينتيى. اميمً  ليس لكنو ا،عمميً  يكوف قد أمر وىذا العامة، يقوليا التى افيةالت

 المتطرفة، المغوية التجاىات ىذه أمثاؿ إلى أدت أنيا ىو التحميمية الفمسفة عمى يؤخذ الذى الوحيد
 الفمسفة بيا اضطمعت التى لمميمة ظيرىا مديرة نفسيا، بفيـ أكثر معنية الفمسفة أصبحت حيث
 (.ٕٔ: ٕٔٓٓ الخولى، يمنى) العالـ ىذا فيـ ميمة وىى عيودىا، وطواؿ طاليس، منذ

 يواصؿ ا،خالصً  اتجريبيً  يكف لـ رسؿ أف إلى (ٜٖ: ٕٔٓٓ الخولى، يمنى) وتنتيى
، وديفيد بيكوف، فرنسيس مسيرة  الفمسفة مؤرخى بعض ذىب كما مؿ، ستيوارت وجوف ىيـو

 ربما .محمود نجيب زكى الدكتور ذىب وكما الغربية، الفمسفة مؤرخى أغمب يكف لـ إف اإلنجميزية،
 كفتيـ يرجح العالـ أف وأحس المادييف، مع فييا تعاطؼ – المتفاوتة مراحمو فى – آونة عميو مرت
 -الساذجة واقعيتو أياـ سيما ل – الخالصة التجريبية فييا ونازعتو. صواب عمى كأنيـ يبدو أو

 العممى لمبحث أولية مقدمة الطبيعة طرادا ٍ و  العمة بمبدئى الستقراء أى المنيجى، تمثيميا فاعتبر
 أداة مجرد وأصبح المكانة ىذه الستقراء فقد ما سرعاف بعد، وفيما. بيا التسميـ مف دَّ بُ  ل التجريبى

 دامت ما استخداميا مف ضير ل اليومية، الحياة مقتضيات فى ولمتفكير العممى لمبحث مفيدة
ف ريحة،م  مف المثالية، عمى لميجوـ امستعدً  ادائمً  رسؿ ظؿ وربما. امنطقيً  مبررة غير كانت وا 

 ادائمً  وحاربيا فعالً  عنيا رسؿ انفمؽ التى المثالية أف عمى. التجريبية عمى التأكيد دائـ كاف حيث
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 كفيالً  ومنطق عمى امعتمدً  وحده العقؿ وترى الحواس شيادة فى تشكؾ التى( برادلى) مثالية ىى
 المقابؿ ىى ليست ذاتيا حد فى التجربيبة أف بيد الحواس، لمعطيات حاجة ول العالـ، بإدراؾ

 . لممثالية المنطقى
 والنزعة المتعالية، الترانساندنتالية بيف الموزع الفيمسوؼ النادر المخموؽ ذلؾ رسؿ كاف لقد
، ودياف تنازعتو كما اتمامً  زعو،تتناة وفريج وليبنتز، ألفالطوف، المثالية القمـ. الطبيعية  ومؿ، ىيـو
 .بينيما موزع أنو أو وجيمس،
  :اإلنساف مكانة

 رسؿ موقؼ البداية فى نستقرئ أف الميـ مف كاف األوؿ، التربية موضوع ىو اإلنساف ألف
 لرسؿ شفع الذى التقرير فى جاء ما أماـ نتوقؼ الجزء ىذا بو نستيؿ ما وخير ،(اإلنساف) مف

 ذى العظيـ إلنتاجو اتقديرً " المبرر كاف حيث ،ٜٓ٘ٔ سنة اآلداب فى نوبؿ جائزة ىعم الحصوؿ
 ،"الفكر حرية عف وذود اإلنسانية، عف دفاع مف ادائمً  بو اضطمع بما اواعترافً  المتعددة، الجوانب
 امتدت قد ىى بؿ الفمسفى، والتحميؿ والمنطؽ، الرياضة، عند تتوقؼ لـ رسؿ شيرة أف والحؽ
 أخذ لقد: "يقوؿ ٜٔ٘ٔ عاـ نفسو رسؿ كتب وقد والتربية، والديف واألخالؽ، السياسة ىإل اأيضً 
 منقطع، غير مستمر بشكؿ العشريف سف منذ وينحؿ، يتناقص – كذلؾ ىو حيث مف – ذكائى
 كؿ عسيرة صارت أف الرياضيات تمبث ولـ بالرياضيات، اشديدً  ولعى كاف اشابً  كنت فحينما
 أف مف أصعب الفمسفة أصبحت ولما. الفمسفة إلى التحوؿ مف ابدً  أجد مـف إلّى، بالنسبة العسر
 لكتابة نفسى أكرس شرعت الحيف، ذلؾ ومنذ. السياسة إلى تحولت غمارىا، فى الخوض أحتمؿ

 (.ٙ٘: ٜٚٙٔ ديسمبر إبراىيـ، زكريا)"! البوليسية الروايات
 انتشار إلى – حاؿ كؿ عمى – تشير ولكنيا وسخرية، تندر مف رسؿ عبارة تخمو ل وقد

 سنيف آخر حتى نفسيا، الشيخوخة تستطع لـ ىائمة، فكرية( مروحة) شكؿ عمى الذىنى رسؿ نشاط
 الذىنية لمخصوبة نموذجا الفكرية رسؿ حياة كانت فقد غرو، ول! طييا عمى تعمؿ أف عمره،
 مرحمة مف تداءاب الفمسفى، تطوره بيا مر التى المراحؿ تنوع مف الرغـ عمى الروحى، والثراء
 مف الكثير أدخؿ قد رسؿ أف فى شؾ مف وليس. األدبى التأليؼ مرحمة حتى الرياضى، المنطؽ

 مف ذلؾ وغير الخارجى، العالـ وطبيعة والذىف، المعرفة، فى آرائو مف العديد عمى التعديالت
 يؤمف الذى المنطقى المفكر ذلؾ اأبدً  ادائمً  بقى قد رسؿ أف فيو ريب ل الذى ولكف المشاكؿ،
 نظر وجية الفمسفى تفكيره بداية منذ اتخذ قد الفيمسوؼ رسؿ أف والواقع. الخرافة ويبغض بالعقؿ،
 .الخرافات ويحتقر المذىبية، النزعات نبذوي المسبقة، اآلراء يرفض الذى الحر المفكر

 رسؿ رأى الشرطية، المنعكسة األفعاؿ بمبدأ واطسف رأسيـ وعمى السموكيوف، قاؿ وعندما
 إلى تردىا أف أى تترابط، حركية وحدات إلى اإلنسانية المعرفة ترد أف اكبيرً  اعمميً  اكسبً  ىذا فى

 يندفع أف يرد لـ رسؿ أف غير. العقؿ عف شاع الذى التصور عف بذلؾ فنستغنى جسدية، عادات
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 تفسر ل انً أحيا المكتسبة األفعاؿ ردود إف فيقوؿ يتحفظ رأيناه إذ المدى، آخر إلى السموكييف وراء
 كممة وبيف نفسو الفمفؿ بيف ربطنا ما فإذا ا،عطاسً  تسبب الفمفؿ رائحة فمثال السموؾ، ظواىر بعض

 مع سامعيا، أو قارئيا عند العطاس تسبب ل فإنيا ،وحدىا الكممة وبقيت الفمفؿ غاب ثـ ،(فمفؿ)
 ىناؾ وكذلؾ ا،مطمقً  اصدقً  المنعكسة األفعاؿ قانوف صدؽ لو األثر ىذا تحدث أف ينبغى كاف أنيا
 زكى) امنعكسً  فعالً  يكوف ول ،(البصيرة أو) لمحدس نتيجة يأتى ما رسؿ رأى فى – األفعاؿ مف

 (.ٕٛ: رسؿ برتراند نجيب،
 لتفسير كفايتيا عدـ أو كفايتيا حيث مف ؛الشرطية المنعكسة األفعاؿ أمر مف يكف وميما

 تشترؾ التى األخرى األشياء مف الحية اتالكائن يميز واضح مميز فيى ضروبو، بشتى السموؾ
 ىى وحدىا الحية الكائنات فميست المحيطة، بالبيئة اإلحساس عمى القدرة فى الكائنات تمؾ مع
 كمقاييس -مثالً  – العممية فم،لت مناسبة، اردودً  عميو وترد حوليا ما تحس أف تستطيع التى

 فى سموكو كاف إذا معيف لمؤثر بالحساسية الشئ نصؼ أننا ذلؾ دقيقة، حساسية والحرارة، الضغط
 والبارومتر لمضوء، حساسة التصوير آلة فموحة غيابو، فى سموكو يخالؼ المؤثر ذلؾ حضور
 الحالت ىذه فى القوؿ لنا ليجوز حتى وىكذا،. لمحرارة حساس والترمومتر الجوى، لمضغط حساس
 أننا غير لو، حساسة لتكوف اآللة أعدت ذىال المؤثر ذلؾ احسيً  اإدراكً ( تدرؾ) اآللة أف وأمثاليا
 اآللة فى عنو يختمؼ الحى الكائف عند الحسى اإلدراؾ أف ونشعر المجاز، سبيؿ عمى ذلؾ نقوؿ

 الختالؼ؟ فأيف العممية،
 الحساسة العممية اآللة عف يختمؼ الحى الكائف أف ىو السؤاؿ ىذا عف التقميدى الجواب

 عمى قائـ ، أصاب أو أخطأ سواء الجواب، ىذا ولكف ،(شعور) مف الحى الكائف لدى بما لمؤثراتيا
 يسمؾ الذى الحى الكائف فى( اشعورً ) ترى ل ألنؾ خارجية، موضوعية مالحظة عمى ل استدلؿ
 .مؤثرات مف البيئة تمؾ مف تمقاه لما نتيجة،  بيئتو عمى بو يرد اسموكً 

 يختمؼ الحى الكائف أف فيى دىا،وح الموضوعية المالحظة عمى تعتمد التى اإلجابة أما
 أف حيف عمى المؤثرات، مف متنوعة لمجموعة حساس بأنو العممية اآللة عف الحسى إدراكو فى
 قد العممية اآللة أف مف الرغـ فعمى واحد، نوع مف لمؤثر حساسة تكوف أف يغمب العممية اآللة
 العممية، اآللة تمؾ تحسو لذىا األثر نفس بإدراؾ المختصة اإلنساف حاسة مف حساسية أشد تكوف
. ..والترمومتر والميكروفوف الميكروسكوبية التصوير آلة بيف الصالت ربط إلى سبيؿ مف ليس فإنو
 أف مع حواسو، تتمقاىا التى المختمفة المؤثرات مجموعة عمى مطردة بطريقة يرد واحد كائف فى إلخ

 زكى) الممسية وباإلحساسات المسموع تبالصو  المرئية الصورة ىذه ربط عمى القدرة ىذه لننساف
 (. ٗٛ: رسؿ برتراند نجيب،

 الذاكرة تكوف أف ينبغى فال ثـ ومف عادات، إل ليست( الذاكرة) أف السموكيوف ورأى
نما المستقؿ، لمبحث اخاصً  اموضوعً   الشييرة األمثمة ومف العادة، لواء تحت امندرجً  أمرىا يجئ وا 
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 فى الفأر احتاج فقد متاىة، فى فأر عمى أجريت تجربة رأييـ، عمى اتأكيدً  السموكيوف ساقيا التى
 مف يخرج أف تعمـ محاولة وثالثيف خمس وبعد المتاىة، مف ليخرج دقيقة أربعيف إلى األولى المرة

 عف أبعد ثـ المتاىة، داخؿ طريقو التماس فى واحدة مرة يخطئ أف دوف ،ثواف ست فى المتاىة
 فيذا مرات، ست محاولتو فى وأخطأ دقيقتيف، فى منيا خرج إلييا يدأع فمما أشير، ستة المتاىة
 برتراند نجيب، زكى) األولى المرة فى تعممو بما يحتفظ أف الفأر استطاع حد أى إلى يوضح مثؿ
 (.ٙٛ: رسؿ

 يصعب كثيرة حالت ىناؾ أف رأى حيث لمسموكييف، الرأى ىذا عمى رسؿ يوافؽ ولـ
 فمو مختمفة، لفظية بصورة عنيا وأعبر حادثة أشيد فقد الجسد، فى ىالحرك الترابط بمجرد تفسيرىا
 عف أعبر أف األمر لقتضى كالمية، وعادات الحادثة بيف ربط آلى ترابط مجرد التذكر كاف

 .مرة أوؿ حدوثيا عند بيا اقترنت التى ىى واحدة كالمية بصيغة الماضية الحادثة
ف السموكييف، مبدأ إف  يعجز أنو إل اإلنسانى، السموؾ مف كبير شطر تعميؿ استطاع وا 

ذف اإلنساف، مف نواح تفسير عف  نكمؿ( داخمية) نظرة اإلنساف إلى النظر مف رسؿ عند دَّ بُ  فال وا 
 التأمؿ) إضافة مف دَّ بُ  ل أخرى، بعبارة أو سموكية، موضوعية خارجية نظرة إليو نظرتنا بيا

 لشتى الشاممة اإلنساف بحقيقة متعاونتيف طريقتيفلبا لنظفر( الخارجية المالحظة) إلى( الباطنى
 .نواحيو

 وجود دوف عقولنا فى ترتسـ التى الذىنية كالصور العقمية، الظواىر بعض رسؿ ويتتبع
 وكما أثاث، مف فييا وما غرفة صورة تتذكر حيف مثالً  يحدث كما يطابقيا، الخارج فى مؤثر
، وأحالـ اليقظة أحالـ فى يحدث  ىذه يتتبع واإلرادة، والرغبة والعاطفة والذاكرة، وكالخياؿ النـو

 ل أخرى بعبارة أو لتفسيرىا، يكفى ل وحده السموكى المذىب أف ليبيف بالتحميؿ( العقمية)الظواىر
 الباطنية المالحظة مف ذلؾ، جانب إلى ،دَّ بُ  ول حقائقيا، إلدراؾ وحدىا الخارجية المالحظة تكفى
 (.ٖٜ: رسؿ برتراند نجيب، زكى) فييا يدور وما ونفس اإلنساف بيا يالحظ التى

 فى ىو اإلنساف تفسير فى والسموكييف رسؿ بيف الرئيسى الخالؼ أف نجد ىذا وعمى
 أنو عمى. الخارج مف مالحظتيا يستحيؿ التى العقمية لمظواىر الباطنية المالحظة بضرورة اعترافو
 أحدىما مستقؿ جانبيف إلى اإلنساف قسمة مف التقميدى النفس عمـ بو أخذ بما يأخذ ل ىذا بموقفو
 الجانبيف يرد بؿ أخرى، ناحية مف وجسـ ناحية، مف عقؿ: طبيعتو فى الستقالؿ كؿ اآلخر عف
 العالـ، ظواىر كؿ يرد الذى بالمادى ىو فال ا،معً  فالجانبا يتفرع عنيا محايدة،( ىيولى) إلى معا
 والعقؿ المادة بجانبى يعترؼ الذى باإلثنينى ىو ول عقؿ، إلى المادية الظواىر ذلؾ فى بما

 مف مؤلؼ كمو فالعالـ فريد، طراز مف واحدى لكنو جنب، إلى اجنبً  قائمتيف حقيقتيف ويجعميما
 اختالؼ عمى منو، مؤلؼ كالىما والمادة العقؿ بؿ بالمادة، ىو ول بالعقؿ ىو ل محايد عنصر
 .التأليؼ طريقة فى بينيما



244 

 

 بيا قامت التى العبثية الحرب لتمؾ المعارض موقفو اإلنسانية، رسؿ خطوات أبرز ومف
 الفكرى الجيد مف الكثير رسؿ فبذؿ الماضى، القرف ستينيات فى فيتناـ ضد المتحدة الوليات
 عاـ فى عالمية مؤسسة فيو أنشأ الذى الحد إلى السالـ، إلى اداعيً  الحرب، بتمؾ اتنديدً  والعممى
 لمعمؿ العالـ، أرجاء مختمؼ فى الجادة الدعوة لتتولى اسمو عمييا مؽوأط السالـ، أجؿ مف ٖٜٙٔ

 ىذه مبادئ نشر يكوف أف عمى البشرية، الشعوب لمجموعة اأمنً  وأكثر أفضؿ، حياة أجؿ مف
 كؿ مف عميو تحصؿ الذى السنوى الشتراؾ ومف الخاصة، رسؿ موارد مف السالمية المؤسسة
 غير والنشرات الشيرية الجمسة مقابؿ ونصؼ، دولرات أربعة قيمتو وكانت إلييا، ينضـ عضو
 .تصدرىا المؤسسة كانت التى الدورية

 ولتقديـ الستعمارية، الحروب ضد رأيو خالليا مف ليعمف المؤسسة ىذه رسؿ أنشأ وقد
 ودوؿ النامية بالبالد الغربى العاـ الرأى ولتعريؼ واألفراد، الجماعات عف المظالـ لرفع المعونة
 وبذلؾ المغرضة، والعنصرية الستعمارية الدعايات كؿ وراء الغرب ينساؽ ل حتى الثالث، ـالعال
 .المبريالية ضد الثالث العالـ كفاح عف ينعزؿ

 رأسيـ وعمى فيتناـ، حرب مجرمى لمحاكمة دولية محكمة المؤسسة ىذه عف انبثؽ وقد
 ا،مكنمارً  روبرت ودفاعو راسؾ، ديف خارجيتو ووزير جونسوف، الوقت ذلؾ فى األمريكى الرئيس

 ،ٜٙٙٔ عاـ مايو فى المحكمة أنشئت. فيتناـ فى الجرائـ ىذه ارتكاب عف المسئوليف باعتبارىـ
 الفيمسوؼ برئاسة وكانت استوكيمـ، فى ٜٚٙٔ مايو ٓٔ-ٕ مف الفترة فى األولى دورتيا وعقدت
 المحكمة، أدانت وقد. لسالـا إلى الداعيف العمماء مف صفوة وعضوية سارتر، بوؿ جاف الفرنسى
 نتيجة األمريكية المتحدة والوليات فيتناـ، فى القتاؿ جبية إلى أوفدتيـ الذيف عممائيا بعض بشيادة
 وبذلؾ عسكرية، غير أىداؼ عمى وعدوانيا دوليا، المحرمة القنابؿ واستخداميا فيتناـ، فى لجرائميا
 ،ٜٗ٘ٔ جنيؼ اتفاقية بينيا مف التى الدولية التفاقات لحرمة منتيكة المتحدة الوليات تعتبر
 واألردف وسوريا مصر عمى اإلسرائيمى العدواف آثار شاىدت التى البعثة أما. المتحدة األمـ وميثاؽ

 لستخدامو العدواف ىذا البعثة أدانت وقد فارلى، كريستوفر برئاسة فكانت ،ٜٚٙٔ يونيو فى
 .مدنيةال األىداؼ عمى واعتدائو مشروعة غير وسائؿ

 يحمؽ الناس، مف نفر أشاع كما ليس بالفمسفة الشتغاؿ أف عمى ساطع لبرىاف ىذا ولعؿ
نما البشر، وآلـ المجتمع حركة عف بو ويبعد والتجريد، الخياؿ أجواء فى بالمتفمسؼ  عمى وا 

 األفؽ، واتساع العقؿ، إلى واستناد كمى، نظر مف المتفمسؼ عميو تدرب فما ذلؾ، مف العكس
 بجيد يقـو أف إلى اوسعيً  يعانونو، لما اوقمقً  الناس، بيموـ انفعالً  أكثر يجعمو مما الصدر، ةورحاب

 (.ٚٗ ؛ٜٚٙٔ ديسمبر المعاصر، الفكر) المستطاع بقدر اليموـ ىذه عبء لتخفيؼ
 صانع – باإلنساف إيماف صميمو فى أنو لوجدنا بالعمـ، رسؿ إيماف إلى النظر أمعنا ولو

 ما كؿ: أف اعتبار عمى اإلنساف، إلى شئ كؿ ترد التى( اإلنسانية) رسؿ نزعة رتظي وىنا ،-العمـ
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 يضطمع الذى" العالـ" سوى المالحظ ىذا وليس مالحظ، إلى بالنسبة إل لو قياـ ل نسبى العالـ فى
 مف الرغـ وعمى". العينية المادية الحقيقة" عمى حاسـ عممى تأثير بذلؾ لو فيكوف" التجريد" بميمة

 مف الكوف فى بما يشيد ما اكثيرً  أنو عف فضالً  ،"شخصية ل حقيقة" عف يتحدث ما اكثيرً  رسؿ أف
 – الناطؽ" الموجود ذلؾ يعدؿ شئ ل بأنو أخرى مواضع فى يعترؼ نجده أننا إل وروعة، ضخامة
 تاريخ) وفى ،(األرض عمـ) فى يمثؿ ل اإلنساف أف صحيح! باإلنساف يسمونو الذى" الصانع
 اإلنساف ظيور أف المؤكد مف ولكف الكوكب، ىذا عمى عيد حديثة متأخرة ظاىرة سوى( رالتطو 
 تخمو ل قد ىائمة، جديدة قوى انبثاؽ عميو ترتب ىاـ حدث الحياة، تاريخ فى بؿ الكوف، تاريخ فى
 منذ إل الميـ المتمايزة، البشرية نشاطاتو بشتى القياـ عمى قدرتو اإلنساف يكتشؼ ولـ. رعب مف
 .المدنية حياتو تنظيـ ضرورة أدرؾ وحينما الكتابة، يخترع أف لو قدر حينما سنة، آلؼ ستة حون

 طريؽ فى سار قد اإلنساف ولكف والرتداد، النكوص بمظاىر حافؿ البشرية تاريخ إف احقً 
 عف يعجز قد ما الوجيزة الفترة تمؾ فى يحقؽ أف فاستطاع مضت، قروف خمسة نحو منذ التقدـ
 اآلونة ىذه فى األرض إلى يعود أف لو قدر لو القديمة، العصور أبناء مف بشرى مخموؽ أى فيمو
 فى العممى التقدـ حركات بيا اقترنت التى السرعة أف فى شؾ مف وليس. اإلنساف تاريخ مف

 أصاب الذى( العقمى الدوار) مف ضرب ظيور عمى عممت قد والعشريف عشر التاسع القرنيف
 يكوف وقد. المزعجة المخيفة الصورة بيذه الحديثة العممية المكتشفات والىت راعيـ ممف كثيريف
 الشاذة الحالة تمؾ تسجيؿ سوى يممؾ ل المعاصر المؤرخ ولكف يبررىا، ما( المخاوؼ) ىذه ألمثاؿ
 يكاد ل مندفع( حاضر)و بالفراغ، حافالً  كاف( ماض) بيف صارخ تعارض ابنثاؽ عف تولدت التى

 (.ٜ٘: ٜٚٙٔ براىيـ،إ زكريا)! يتوقؼ
 العالـ إلى ننظر لكى الراىنة، مخاوفنا نتناسى أف – رسؿ يقوؿ فيما – حاولنا لو أننا بيد

 عمماء وىـ إليو ارتقى ما كؿ عف تزيد قروف عبر البشرى، المستقبؿ امتداد يتصوره ما نحو عمى
 اصالحً  كوكبنا اءبق دوف يحوؿ ما الفيزيائية الطبيعة فى ىناؾ وليس. اآلف حتى الجيولوجيا
 عمى الحياة، قيد عمى يبقى أف لننساف قدر ولو. السنيف مف المالييف تبمغ أخرى لمدد لمسكنى
 الظف مف يمنعنا ما ىناؾ كاف لما الخاصة، مخاوفو عف تتولد التى المخاطر تمؾ كؿ مف الرغـ
 العديد فى نسافاإل مصير أف والواقع. والتكنيكى العممى النصر سبيؿ فى قدما يمضى سوؼ بأنو
 إذ: يديو بيف امودعً  يكوف سوؼ -الحاضرة معارفنا عميو تظير ما بحسب – السنيف مف القادـ
! أحد بيا يحمـ لـ شامخة ذرى إلى يرقى أف أو الياوية، أعماؽ فى يغوص أف إما عميو سيكوف
 حتى – نستمع ـل ونحف وجيزة، فترة منذ إل تبدأ لـ البشرى الوجود دراما فإف شئ مف يكف وميما
 !الكبرى اإلنسانية المسرحية تمؾ مف األولى المقاطع إل – اآلف

 يبررىا، ما ىناؾ ليس اإلنساف، لمستقبؿ عريضة آماؿ مف يثار ما كؿ أف يقاؿ قد وىنا
 شعوب ظمت إذا إل الميـ واىية، تكوف لف آمالنا أف بقولو العتراض ىذا عمى يرد رسؿ أف إل
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 ما لدييـ وليس خياؿ، وكؿ معرفة، وكؿ تعاطؼ، كؿ عدموا رجاؿ إلى أمورىا دبمقالي تعيد العالـ
 يدرؾ أخذ قد اليـو عالـ ولكف. الزائدة والقسوة والحقد، الكراىية، إل الميـ شعوبيـ، إلى بو يوحوف
 أف دوف بأسرىا، شعوب استئصاؿ عمى العمؿ سوى ليـ ىـ ل الذيف الساسة أؤلئؾ أعماؿ فظاعة
 لحظة يفكروا لـ الساسة ىؤلء أمثاؿ أف شؾ ول. بيا يقوموف التى األعماؿ طبيعة إلى يفطنوا
 فى المساىمة مف ليـ دَّ بُ  ل وأنو مشتركة، إمكانات ذا اواحدً  اجنسً  يمثؿ اإلنساف أف فى واحدة
 .قمعيا عمى العمؿ مف بدلً  اإلمكانات، تمؾ تحقيؽ

 يرقوا أف بعد يستطيعوا لـ الحالييف يةاإلنسان رواد مف الكثيريف أف فى اأيضً  شؾ ول
! الزائفة القوة أمارات وشتى الكاذبة، والمظاىر العابرة، األطماع عمى يعمو مستوى إلى بعقوليـ
 ىذه فوؽ ما إلى بنفسيا ترقى أف تستطيع مفكرة عقولً  العالـ بقاع شتى فى أف المؤكد مف ولكف،
 فى العقوؿ ىذه بأمثاؿ يييبوا أف مف اإلنساف صدقاءأل دَّ بُ  ول. النظر وجيات مف الضيقة الوجية

 اآلف أمامنا يعد فمـ أيدينا، فى اليوـ أصبح قد اإلنساف مستقبؿ أف والحؽ. العالـ مف مكاف كؿ
 .المستقبؿ ىذا تييئة عمى العمؿ بضرورة المعاصر اإلنساف إحساس نعمؽ أف سوى

 عدد يـو بعد ايومً  العالـ فى تزايد اإذ إل الميـ الغاية، ىذه إلى نصؿ أف لنا يتييأ ولف
 مف العالـ ينقذوا أف ايومً  ليـ سيقدر الذيف أولئؾ أف فى شؾ مف وليس. اإلنساف بمصير المؤمنيف
 يستطيع لف أحدا ولكف والمحبة، واألمؿ الشجاعة مف الكثير إلى حاجة فى يكونوف سوؼ متاعبو،

 رسؿ فإف ،ذلؾ ومع. القريب الغد فى العالـ مستقبؿ عميو سيكوف بما يقطع أف الحاضر الوقت فى
 الدلئؿ كؿ أف ،(والسياسة األخالؽ مجالى فى البشرى المجتمع) بعنواف لو كتاب خاتمة فى يقرر
 كما يجئ أف مف لممستقبؿ دَّ بُ  ل وأنو اإلنساف، ألصدقاء النصر يكتب أف مف لبد بأنو توحى
 (. ٔٙ: ٜٚٙٔ ديسمبر ىيـ،إبرا زكريا) والحب واألمؿ الشجاعة دعاة يريده

 

   :التربية أىداؼ
 كميا التربية اتجاىات يجعؿ رسؿ أف غير يؤيدىا، مف منيا لكؿ كثيرة، نظريات ولمتربية

 :مسالؾ ثالث فى
زالة ،النمو فرص إعداد ىو التربية مف الوحيد الغرض أف فيرى األوؿ، أما -  مف يعوقو ما كؿ وا 
 . مؤثرات مف
 .األقصى حدىا إلى بقدراتو لالرتفاع الفرد إلى الثقافة تقديـ إلى فييدؼ الثانى، أما -
 مف ل بالمجتمع، العالقة حيث مف تبحث أف يجب التربية أف أصحابو فيرى الثالث، المسمؾ أما -

 . الصالحيف المواطنيف تدريب ىو التربية واجب وأف بالفرد، عالقتيا حيث
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 شيئا المتعمـ نعطى بيا إيجابية، عممية تربيةال أف فى يتفقاف والثالث الثانى والمسمكاف
 الفكر محمود، محمود) محض سمبية التربية وظيفة أف فيروف األوؿ المسمؾ أصحاب أما. جديدا

 (.ٕٚ: ٜٚٙٔ المعاصر،
 عند التربية أف والواقع. محض سمبية التربية وظيفة أف فيروف ،األوؿ المسمؾ أصحاب أما

 معيف قدر التربية نظـ مف نظاـ كؿ ففى الثالثة، التجاىات مف واحد اتجاه فى تسير ل التطبيؽ
 مف ولبد بالحاجة، يعنى أف يمكف ل اواحدً  ااتجاىً  أف الحؽ وفى. مختمفة بنسب اتجاه كؿ مف

 .نظاـ كؿ فى بينيا الصحيحة الموازنة إيجاد
 ىذا لكفو  اآلخريف، التجاىيف فى مما أكثر الحؽ مف فيو األوؿ التجاه أف رسؿ ويرى

 اجانبً  سادت التى ىى التربية فى السمبية وىذه الحؽ، كؿ فيو ليس المربى مف السمبى الموقؼ
 أوحت التى الحرية فى العامة العقيدة جوانب مف جانب وىى التربية، فى التقدمى التفكير مف اكبيرً 

 الضوء تسميط ستحؽت التى ىى التربية فى البحث زوايا مف الزاوية وىذه. روسو منذ الحر بالتفكير
 .رسؿ موقؼ عف ابحثً  عمييا،

 بالتعميـ اقترف السياسية الحرية فيو سادت الذى العالـ أف رسؿ لدى العجب أثار ومما
 ميمة أف فى أحد يتشكؾ لـ ا،نسبيً  قريب عيد فحتى. التربية فى وبالشدة اإلجبارى، أو اإللزامى،
 الخمقية، المبادئ يمقنو فكاف يسمؾ، أف لو ىينبغ التى الطريؽ عمى الطفؿ ندرب أف ىى التربية

 الوسائؿ وكانت. الجتماعى ومركزه تتناسب المعارؼ مف ومجموعة الصناعى، العالـ ومتطمبات
 الخيؿ، تربية فى نتبعيا التى بالوسائؿ تكوف ما أشبو محددة، معروفة ذلؾ تحقيؽ فى تتبع التى

 أدت قد ،وبدائيتيا سذاجتيا رغـ الطريقة، ىذه أف ننكر ولسنا لمطفؿ، والعصا ،لمحصاف فالكرباج
 مجتمعو، فى امنسجمً  انظاميً  يتخرج المتعمـ فكاف إلييا، تيدؼ كانت التى النتائج إلى عاـ بوجو
 .وعواطفيـ اآلخريف إحساس سموكو مف يستبعد يجعمو ما والغمظة التأمر مف عنده

 فى العاطفة تمعبو الذى الياـ دورال إظيار إل حقيقتيا فى الرومانتيكية الحركة تكف ولـ
 لـ التعميـ رجاؿ أف غير اإلرادة، بتقوية الزائد الىتماـ ىذا شأف مف والغض ،اإلنساف حياة

 دعو) مبدأ أف كما ولكف. انسبيً  طويمة فترة بعد إل بيا يتأثروا ولـ حينيا، فى الحركة ليذه يستجيبوا
 تأثر بعدما التعميـ، بدأ فكذلؾ ،(المنظـ التخطيط) مبدأ أماـ يتراجع أخذ قد القتصاد فى( يعمؿ
 شديد استمر رسؿ، أف غير جديد، اتجاه فى يسير – منيا دَّ بُ  ل مرحمة باعتباره – المبدأ بيذا
 .إليو الميؿ

 فانعداـ المبررات، مف كثير لو أمر التربية شئوف فى الحرية مف قدر أكبر توفير إف
 الصغار عند لو يكوف مما والكبار، الصغار بيف النزاع تداـاح يقتضى – بدء ذى بادئ – الحرية
 أية عمى لمضغط يخضع الذى فالطفؿ يتصور، مما مدى أبعد نفسية آثار األحياف مف كثير فى

 فى فتندس نفسو، فى يكبتيا أف سموكو، فى عنيا فينفس بالكراىية، يستجيب الصور مف صورة
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 إلى بعد فيما تنتقؿ الصغر فى األب فكراىية حياتو، طواؿ وخيمة نتائج عمييا وتترتب الالشعور،
 بعد فيما تنتقؿ قد عميو لممتسمطيف الطفؿ كراىية أف كما لمسمطة، آخر مصدر وكؿ الدولة، كراىية
 العالقات يجعؿ اكتئاب إلى التعميـ فى الضغط يؤدى وقد عميو، وتسمطو الجديد الجيؿ كراىية إلى

 ايومً  زار أنو المناسبة بيذه رسؿ لنا ويروى. مستحيالً  اأمرً  شخصيةال والعالقات السارة الجتماعية
 فمما حجما، منو أصغر آخر صبى معاممة يسئ الحجـ، متوسط اصبيً  فييا فوجد المدارس إحدى
 أليس – األطفاؿ صغار أضرب فأنا ولذا يضربوننى، الكبار إف: "أجاب ذلؾ؟ يفعؿ لـ: رسؿ سألو
 !كمو البشرى الجنس تاريخ يمخص العبارة ىذه فى الصبى فأ رسؿ رأى وفى ،"؟عدلً  ىذا

 العقمية، والىتمامات البتكار، عمى القدرة يقتؿ أنو اأيضً  التربية فى الضغط آثار ومف
 نحف إذا تموت ما اكثيرً  فيى الصغار، إلى بالنسبة طبيعيا أمرا المعرفة فى الرغبة كانت فإذا

 الذى الطفؿ أف نالحظ ونحف ىضميا، عف معو يعجز ىالذ الحد إلى عارؼملبا الطفؿ أتخمنا
 يفكر ول المعرفة، يمقت التعمـ عمى ترغمو الذى الطفؿ وكذلؾ عنو، يعزؼ الطعاـ عمى ترغمو
نما يصيح، أو يقفز أو يجرى عندما يفعؿ كما ا،تمقائيً  – يفكر حينما  الكبار، يسر لكى يفكر وا 
 نفسو، فى الطبيعى التطمع حب إشباع إلى ييدؼ مام أكثر والصحة الدقة إلى ييدؼ فيو ثـ ومف
 .الصغار عند الفنية لالتجاىات خاص بنوع قاتؿ التمقائية ووأد

 عمى قدرتيـ تفوؽ بدرجة الموسيقى أو التصوير أو األدب يتعمموف الذيف واألطفاؿ
 بالجانب اتدريجيً  اىتماميـ يقؿ ىؤلء النفس، عف لمتعبير اعتبار دوف الدقة بيدؼ أو ،الستساغة
 التعميـ، فى المبالغة تقتمو قد ذاتو الميكانيكية بالحيؿ الطفؿ اىتماـ إف بؿ الحياة، فى الجمالى
 لو أنؾ حيف فى عنؾ، انصرؼ الدرس حجرة فى -لممياه -(الضخ) قواعد الصبى عممت إذا فأنت
 فى فراغو وقت مف الكثير أنفؽ الزراعى، حقميـ فى أو المدرسة، حديقة بمضخة العبث مف حذرتو
 بذلؾ فنتجنب ا،تطوعً  الدراسة نجعؿ أف األمور مف كثير فى الخير مف كاف ثـ ومف. دراستيا

 عمى قدرتو عمى وأبقينا يتعممو، ما بقيمة التمميذ أحس ذلؾ فعمنا ولو والتمميذ، المعمـ بيف الحتكاؾ
 فى قمنا كما تندس التى فسون فى الكراىية ازدياد دوف مناوحِ  إرادتو، بمحض يتعمـ ألنو البتكار،
 حرية عف رسؿ دافع الرأى ىذا عمى وبناء حياتو، طواؿ مسمكو فى وتؤثر الالشعور، منطقة
 .الجنسية المعرفة حرية وعف األدب، قواعد مف التحرر وعف الكالـ،
 باختالؼ المسألة تختمؼ حيث مطولة، مناقشة إلى يحتاج ىذا رسؿ رأى أف فى شؾ ول      

 الفكر ممارسة عمى قدرة مف فيمسوفنا بو يتسـ كاف ما أف ويبدو واألزمنة، والبيئات، تالمجتمعا
 الوق ما قسنا إذا ذلؾ، فى مموـ غير وىو وتطمعاتو، آمالو دائرة مف يوسع أف إلى دفعتو الحر،

 .المتخمفة المجتمعات فى بظروفنا
 نراه عندما لتربيةا ألىداؼ تصوره فى فيمسوفنا غمو مف البعض يتصوره قد ما ويظير

 توقع ما وىو الغمو، عنو ينفى اجيدً  تأمالً  رأيو فتأمؿ وسائؿ، ل غايات التالميذ يكوف بأف يطالب
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 مف أكثر كوسيمة قيمتو تزيد شخص كؿ بأف القائؿ الفيـ ىذا يستبؽ جعمو مما يحدث أف رسؿ
 ينتجو ما أما موتو، بمجرد تختفى الغاية تمؾ فإف غاية، اإلنساف يصبح فعندما كغاية، قيمتو

 أف يستطيع ل رسؿ ولكف ىذا، ينكر ل ورسؿ. الزماف آخر إلى اقائمً  يظؿ فإنو وسيمة، باعتباره
 البعيدة النتائج أما شرا، أو خيرا تكوف قد كوسيمة اإلنساف فأىمية عميو، تترتب التى النتائج ينكر

 يسقطيا أف يمكف العاقؿ الرجؿ إف بحيث،  كبيرة درجة إلى بيا مقطوع فغير اإلنسانية لألعماؿ
 نتائج ليـ تكوف األفاضؿ الناس أف القوؿ نستطيع فإننا نظرتنا، عممنا نحف فإذا. حسابو مف

. بالطبع الطبيعة لقوانيف اباينً تم اقانونً  ليس وىذا رديئة، نتائج ليـ تكوف األشرار الناس وأف حسنة،
 نتائج فيو تتبدى ،ذواتيـ حد فى أفاضؿ ءونسا رجاؿ مف المكوف المجتمع أف فيو شؾ ل ومما
 (. ٜٗ: ميخائيؿ يوسؼ) رديئة وأفعاليـ جيمة أشخاص مف يتكوف الذى المجتمع مف أفضؿ

 العتبارات، ىذه عف النظر بغض أنو بقولو كغايات التالميذ حب وجوب عمى رسؿ ويدلؿ
 عف الخير ليـ يريدوف ذيفال أولئؾ بيف بالتبايف نفوسيـ دخائؿ فى يشعروف والشباف األطفاؿ فإف

 األخالؽ ل أنو والواقع. معيف ليدؼ يستخدمونيا اخامً  مادة يعتبرونيـ الذيف أولئؾ وبيف إخالص،
 حب فى امقصرً  المدرس فييا يكوف مدرسة فى ممكف حد أقصى إلى ينموا أف يمكف الذكاء ول

 ىذا اجميعً  ولدينا. ذاتو ىف غاية بأنو الطفؿ تجاه الشعور ىو ىنا بالحب رسؿ ويعنى تالميذه،
 ىدفا ىناؾ أف عمى البرىاف نقيـ أف قبؿ ألنفسنا حسنة شياءأ نتطمب فنحف أنفسنا، تجاه الشعور
 بنفس يحس عادى أب أو أـ كؿ أف والواقع. األشياء تمؾ عمى حصولنا بعد يتحقؽ سوؼ عظيما
 يحرزوا وأف ،معافيف أقوياء فيصيرو  بحيث أولدىـ يريدوف فاآلباء أولده، تجاه الشعور مف النوع
 يريدوف الذى النحو نفس عمى بالشخصية حسنة جوانب مف ذلؾ إلى وما بالمدرسة، انجاحً 

 . ألنفسيـ
 الكبير، الجتماعى الميداف عمى األسرة ميداف فى النظر مف الوجية ىذه رسؿ ويعمـ

 قد أنيا إذ نفسو، شخصال ألطفاؿ قاطع بشكؿ دائما مكرسة الوالدية الفطرة ىذه أف إلى فيذىب
 صالحا مدرسا يكوف أف يريد الذى الشخص لدى يتوافر أف يجب ما وىذا واسع، نطاؽ عمى تنتشر
 إلى يوكؿ أف يجب. نحوىـ اإلحساس أىمية تقؿ التالميذ، ينمو وحالما. الصغار البنات أو لألولد
 يعتبروف الذيف المعمميف أولئؾ أما. التربية خطط وضع أمر اإلحساس بيذا يتمتعوف الذيف ىؤلء
 غيرىـ لقتؿ مستعديف يكونوف الرجاؿ مف نوع إنتاج عمى العمؿ لمذكور التربية أىداؼ ضمف أف

 األبوى، الشعور ىذا مف محروموف أناس الواقع فى فإنيـ تافية، لعتبارات بأنفسيـ والتضحية
 مف الغالبة الكثرة فى التربية أمر بيدىـ الذيف ىـ األشخاص ىؤلء أف رسؿ رأى أسؼ وبكؿ
 .المتمدنة البمداف
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  األبنا ؟ نربى لمف
 فيؿ بالدولة، الفرد بعالقة تتعمؽ أساسية قضية تناوؿ التربية، تستيدفو ما مناقشة وتطمبت

  ألنفسيـ؟ أـ لمدولة األبناء نربى
عطائو لمفرد النمو فرص توفير عمى العمؿ التربية تستيدؼ فقد  تناسبو التى المعرفة وا 

 الدينية والمؤسسة الدولة رغبات مع يتمشوف الذيف المواطنيف تكويف إلى تيدؼ قد أنيا كما فيده،وت
 رسؿ، رأى فى العممية الناحية مف ما حد إلى يتساوقاف قد اليدفاف وىذاف بتربيتيـ، تقوماف المتيف
 الميارات عضب يحرزوا أف عمييـ توجب أنيا كما القراءة، مف المواطنوف يتمكف أف ييميا فالدولة
 يسمؾ أف لمدولة أيضا المرضى ومف. منتجا ما عمال ينجزوا أف طريقيا عف يستطيعوف التى الفنية

 لـ إف خير، أى ورائيا مف يأتى ل التى الجريمة يتجنبوا وأف تفضمو، معينا خمقيا سموكا مواطنوىا
 حياتيـ توجيو مف مكنيـي الذى الكافى الذكاء يحرزوا أف لمواطنييا الدولة تحب كما. العكس يكف

 (.ٚٛ: ميخائيؿ يوسؼ) ارشيدً  اتوجييً 
 مصالح أف -رسؿ رأى فى -نجد المبدئية المطالب ىذه مستوى عف نرتفع عندما ولكف،

 ترتبط القضية ىذه أف إلى ىذا يعزو وىو الدينية، المؤسسة أو الدولة مصالح مع تتصارع قد الفرد
 فإف الجميور، يحكموف الذيف ألولئؾ فبالنسبة التصديؽ، وسرعة لنيحاء بالقابمية الرتباط أشد

 لمحكـ قوة تشكؿ لمفرد بالنسبة النقد عمى القدرة أف نجد بينما مصمحتيـ، فى تكوف التصديؽ سيولة
 الميـ ،لمعقؿ نقدية عادة إنتاج إلى تيدؼ ل الدولة أف ذلؾ ويتبع لو، بالنسبة مفيد شئ وىى الناقد،
 مف مجموعة يشكموف لذلؾ وىـ ا،حسنً  اأجرً  ينالوف الذيف األخصائييف مف ؿقمي لعدد بالنسبة إل

 بالنسبة التصديؽ ميمة فإف المجزى األجر ينالوف ل الذيف أولئؾ أما. القائـ الوضع تؤيد الناس
 يقاؿ ما تصديؽ يمقنوف المدارس أطفاؿ أف رسؿ رأى لذلؾ ونتيجة. لمدولة جدا مفيدة تكوف إلييـ
 إلى الىتماـ وجو فقد ولذا ليـ، يمقف بما إيمانيـ عدـ عف ينـ بشئ عبروا ىـ إذا فويعاقبو  ليـ،

 عمى وبناء. السمطاف أصحاب بو يخبرىـ شئ أى فى العتقاد إلى يؤدى الذى الشرطى النعكاس
 بتربية تقوؿ األولى: األخرى عمى منيما واحدة ترجيح عمينا كفتاف رسؿ، رأى فى فأمامنا، ىذا

 .الدولة بتمؾ الدينية المؤسسة وألجؿ الدولة، ألجؿ نربيو بؿ: تقوؿ والثانية، سو،لنف الطفؿ
 – واألخالؽ السياسة فى الرئيسية المشكمة ىى كما – التربية فى الرئيسية فالمشكمة إذف

 مف وتربيتو تنشئتو نريد الذى الناشئ فأمامنا تكوف، أف والمجتمع الفرد بيف لمعالقة ينبغى كيؼ ىى
 الرغـ فعمى وقمبو، عقمو اغتصاب إلى تتسابؽ التى اتئيالي ىذه أخرى ناحية مف وأمامنا ناحية،
 التربية تجعؿ إحداىما: متعارضتاف مدرستاف ييمنا ما فأىـ التربية، فى الفكرية المدارس ددتع مف

 عداداتوواست الطفؿ لنفس تنمية التربية تجعؿ واألخرى البيئة، تمؾ وثقافة وبيئتو الطفؿ بيف مواءمة
 ىى التربية عممية مف الغاية تكوف أف التربية رجاؿ مف األوؿ الفريؽ يريد أخرى، بعبارة الطبيعية،

 بتغيير يكوف ل التنجانس ىذا أف وبدييى بو، المحيط والمجتمع الطفؿ بيف التجانس يحدث أف
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 مع تمتئـ حتى وتغييرىا الطفؿ طبائع بتيذيب يكوف بؿ الطفؿ، طبائع مع ليتفؽ المجتمع اوضاع
 لتنمو ذاتو الطفؿ فى اىتماميا التربية عممية تحصر أف الثانى الفريؽ يريد بينما المجتمع، أوضاع
 أو مالءمتيا، عدـ أو بو المحيط المجتمع ثقافة مع الطبيعة تمؾ مالءمة عف النظر بغض طبيعتو
 نربيو أو ،"امواطنً " وفليك الطفؿ أنربى: ىذا ىو المدرستيف بيف الخالؼ موضع فإف أخرى، بعبارة
 ىو التى لمجماعة مصمحة مف فيو بما فرديتو مف أحدّ  أف فيقتضى األوؿ النوع أما ؟"افردً " ليكوف
 مجرى يحدد أف بغير طبيعتيا يحقؽ بما الفردية تنمو أف فمؤداه الثانى، النوع وأما. فييا عضو
: رسؿ برتراند محمود، نجيب زكى) الجتماعية العوامؿ مختمؼ مف تمؾ أو ليذه ولء نمائيا
ٔٔٙ.) 

 ىو ليس حقيقتو عمى الوضع أف نتبيف أف نمبث ل الطرفيف، أحد باختيار نيـ حيف لكننا
 أفرادىا، تعاوف بغير تكوف ل والجماعة جماعة، إل تكوف ل الحياة إذ ذاؾ، أو الطرؼ ليذا اختيارا
ذف  يمكف كيؼ: يصبح بؿ ا؟فردً  أـ اواطنً م اإلنساف أيكوف: يصبح فال سؤالنا يتحوؿ ما فسرعاف وا 

 ا؟معً  آف فى اومواطنً  افردً  يكوف أف لننساف
 يكوف أف منو طبيعتو تستوجب جية فمف اإلنساف، إرادة مجاؿ فى ىنا يتبدى اإلشكاؿ إف

 التى اإلرادة تمؾ مف مف يحدّ  أف الجتماعية حياتو تستوجب ثانية جية ومف السمطاف، نافذ طاغية
 إرادتو بيف الفرد فى أوفؽ كيؼ: ىذا ىو الرئيسى سؤالنا أصبح وبيذا مطمقة، سيادة دتسو  أف تريد

رادتو المطمقة  حاسـ، حؿ – يظير فيما – ىناؾ ليس أف بقولو رسؿ يجيب السؤاؿ ىذا المقيدة؟ وا 
 ويقتضي الذى األدنى بالحد إل المطمقة الفرد إرادة مف ننتقص أل ىو بو المطالبة لنا يجوز ما وأقؿ
 ليس التى لمضرورة إل الحرة الفرد إرادة مف نقيدف فال ا،ثانيً  والمواطف ،أولً  فالفرد ا،مواطنً  كونو
 (.ٛٔٔ: رسؿ برتراند نجيب، زكى) محيص عنيا

 اآنً  التمميذ، لطبيعة العناف يطمؽ الذى فيو دروسو، فى لممعمـ متروؾ المبدأ ىذا وتطبيؽ
 صوالح عمى احرصً  آخر اآنً  الطبيعة تمؾ يمجـ الذى وىو ا،رً ح افرديً  اتعبيرً  نفسيا عف تعبر لكى

 شخصيتو تنطمس ل بحيث قومو، ثقافة مف لمطفؿ يعمِّمو الذى المقدار يزف الذى وىو اآلخريف،
 أف أىوف فما المعمـ، عمى رسؿ ألقاه الذى العبء أضخـ ما لكف. عمييا يقضى اانطماسً  الناقدة
 منو، المواطف وجانب التمميذ مف الفرد جانب بيف اتزاف ىناؾ كوفي أف ينبغى: قائالً  المبدأ نضع
 بشخصيتو، مستقال فردا الناشئ تخرج بحيث التطبيؽ عند الفاصمة الحدود ترسـ أف أعسر وما

 .امعً  آف فى بشخصيتو لمتضحية مستعدا ومواطنا
 باختالؼ تختمؼ زمنو، فى الحرية قضية بخصوص مدارس ثالث إلى رسؿ وأشار

 يجب األطفاؿ أف يقوؿ كاف مف فيناؾ المتنوعة، السيكموجية لمنظريات تبعا تختمؼ كما اؼ،األىد
 بضرورة ينادى كاف مف وىناؾ. السوء مف درجة عمى كانوا ميما الكاممة، بالحرية يتمتعوا أف

 يكونوا أف بشرط بحريتيـ ينادى مف ىناؾ ثـ. طيبيف كانوا ميما لمسمطة، المطمؽ خضوعيـ
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 يكونوا لف – بسواء سواء كالكبار – واألطفاؿ. األخير الرأى ىذا يؤيدوف كانوا الناس ثروأك طيبيف،
 مف اأثرً  إل الخمؽ بكماؿ كفيمة الحرية بأف القوؿ وليس األحرار، مف اجميعً  كانوا لو فضالء اجميعً 
 فأ يحسبوف بيذا والقائموف. والصغار الحيواف دراسة صحتو عمى تدؿ ول روسو، مبادئ آثار

 لمنمو الصالحة البيئة بتييئة تكتفى أف ويجب إيجابى، غرض ليا يكوف أف ينبغى ل التربية
 .التمقائى

 تعبأ ل الفردية، قيمة تقدير فى ممعنة عنده فيى المدرسة، ىذه رأى عمى رسؿ يوافؽ ول
 التصور ىف المبالغة ومف التعاوف، منا تتطمب جماعات فى نعيش ولكننا المنقولة، المعرفة بأىمية

 فوؽ السكاف مف كبير عدد وجود إف. بحت فردية لبواعث نتيجة المطموب التعاوف تحقيؽ نتوقع أف
 أف مف مناص فال ثـ ومف وتطبيقاتو، العمـ لول مستحيؿ أمر المساحة محدودة األرض مف رقعة
: محمود محمود) جيؿ إلى جيؿ مف وتطبيقاتو العمـ ىذا مف الضرورى األدنى الحد التربية تنقؿ
ٚٗ.) 

 مف إيجابية أكثر اشيئً  تكوف أف يجب – الجتماعية الناحية مف – التربية أف ذلؾ ومعنى
 إلى ا،أيضً  يجب ولكنيا اإلعداد، بيذا التربية تقوـ أف لبد نعـ،. النمو لغرض اإعدادً  كونيا مجرد
 اكتسابو عمييـ يستحيؿ مما الخمقى، والتدريب العقمية بالمعرفة الصغار تمد أف ذلؾ، جانب

 .تدخؿ بغير بأنفسيـ
نما ا،عصيانً  ول اخنوعً  يريد ل رسؿ إف  ولكؿ لمناس، عامة ومؤاخاة طيبة، خصالً  يريد وا 

 القدامى، المربوف إلييا ينتبو لـ فيزيقية، أسباب إلى ما حد إلى الصفات ىذه وترجع .جديد رأى
 عندما المتعمـ يصيباف والعجز بالفشؿ ورالشع مف التحرر إلى ،أكبر وبدرجة،  اأيضً  ترجع ولكنيا
ذا. الحيوية دوافعو فيو نحبط  أف مف دَّ بُ  فال متواديف، ورجولتيـ شبابيـ فى يكونوا أف ألبنائنا أردنا وا 
 الطفؿ رغبات عمى عطوفيف نكوف أف ذلؾ ومعنى. مؤاخية بيئتيـ بأف األحواؿ أكثر فى يشعروا

 ممكف جيد كؿ نبذؿ أف الطفؿ تعميـ عند وينبغى .جردم لغرض نسخره بأف نكتفى ول الرئيسية،
ذا. صادقة المعرفة ىذه تكوف عندما األقؿ عمى إياىا، نمقنو التى المعرفة بقيمة يشعر نجعمو كى  وا 
 ىذه وكؿ. يصيبو الذى والممؿ التعب وتناقص ـالتعم فى سرعتو تضاعفت بإرادتو، الطفؿ تعاوف ما

 .التربية عممية أثناء الحرية فم كبيرة درجة لتوفير قوية أسباب
 

 :الفمسفة تعميـ
 الفمسفة تعميـ قيمة فيمسوفنا ناقش ،العقمية بالتربية رسؿ قبؿ مف الممحوظ لالىتماـ اونظرً 

 فى العمـ آثار إلى الناس ينظر عندما الطريؽ، ىذا عمى األولى المشكمة أبرز حيث وتعمميا،
 ودراستو، عميو اإلقباؿ بأىمية أحد إقناع إلى حاجة يربغ يجعمنا مما والطبيعية، البشرية، الحياة
 .لمفمسفة بالنسبة كثيرا األسؼ مع يختمؼ الذى األمر وىو
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 فال المنشودة، التربية فى األوؿ المحؿ العقمية التربية تحتؿ أف أردنا إذا فيمسوفنا، أراد لقد
 الكبار عميو درج ما أو لماضى،ا بأغالؿ المقيد غير الحر التفكير عمى األطفاؿ ُينشأ أف مف دَّ بُ 

 انتحى قد تمميذه المدرس وجد فإذا نفسية، أخالقية اأىدافً  رسؿ لدى العقمية لمتربية إف بؿ آراء، مف
 الموضوع دفة يوجو أف بو الخميؽ بؿ ا،مناىضً  طريقو فى يقؼ أل فعميو عدوانية، فاضحة مناح
 فطالما النزاع، حولو تبمور الذى الموضوع ذلؾ دراسة فى بالتعمؽ وذلؾ بحتة، عممية ناحية إلى
 الضمحالؿ فى يبدأ بو الزائد تعمقو فإف موضوعية، عممية بطريقة الموضوع عمى الطفؿ يقؼ
 (.ٚٗٔ: ميخائيؿ يوسؼ)

 سقراط كاف وقد جيؿ، والرذيمة عمـ الفضيمة بأف قاؿ الذى سقراط ىذا فى رسؿ ويشبو
 ومنعو الخير إلى اإلنساف لسوؽ تكفى ل بالشخصية المعرفية العناصر ألف ىذا رأيو فى مخطئا
 فسيولوجية أصولً  لمعادة أف مف الحديث النفس عمـ عنو كشؼ ما ضوء فى خاصة الشر، عف

 فى والتجاه العادة يحصراف ورسؿ سقراط ولكف بفكرة، اقتناع مجرد وليست العصبى، بالجياز
 .الدقة بعض يفتقد ىالذ األمر وىو غيره، دوف بالشخصية المعرفى الجانب

 فإنو السموؾ، تقويـ فى نتائجيا رسؿ لدى العقمية لمتربية أف مف الرغـ فعمى ذلؾ، ومع
 المعرفة، فى الخمقية العتبارات تدخؿ لمخمؽ، وبالتالى لمذكاء، اإفسادً  األشياء أكثر مف أف يعتقد
لى ضارة، باعتبارىا المعرفة أنحاء بعض إلى ننظر أف يصح فال  باعتبارىا الجيؿ لوافأ بعض وا 

 فحسب، عقمية أىداؼ إلى الوصوؿ بقصد الطفؿ إلى المعرفة نقدـ أف عمينا الواجب بؿ مفيدة،
 الطفؿ لدى الستطالع حب إشباع يستيدؼ أف يجب فالتدريس األخالقية، أحوالو لتحسيف وليس
كسابو جية، مف  .ثانية جية مف وحده المعرفة عمى يحصؿ أف طريقيا عف يستطيع التى الميارة وا 

 حتى التمميذ، شخصية فى توافرىا الضرورى مف عقمية فضائؿ ىناؾ أف فيمسوفنا ورأى
 المعرفة أف فى والعتقاد األفؽ، واتساع الستطالع حب: تمؾ تربيتو، واكتماؿ تقدمو نضمف
ف ممكنة،  حب أف رسؿ ورأى. والتعبير التفكير فى والدقة الذىف، وتركيز صعبة، كانت وا 
 لحب المكانة ببعض نفسو الوقت فى يحتفظ ولكنو الحياة، عف ينعزؿ أف ينبغى ل تطالعالس

 .فحسب الحياة فى اإلنساف يستخدميا ميارة باعتباره وليس ذاتو، حد فى الستطالع
 مف اشديدً  اتركيزً  يكوف أف فيجب السميـ، الذىف تميز خصائص ثالث رسؿ ذكر كذلؾ

 .ثالثة جية مف اراديً وا   ثانية، جية مف وطويالً  جية،
 إلى وصؿ ذلؾ بعد ىو ثـ نظرى، ببحث بدأ قد العمـ يحرزه ما أعظـ أف إلى رسؿ ويشير

 فى يظؿ سوؼ عممية أىداؼ تحقيؽ إلى يصؿ ل الذى العميؽ البحث وحتى. العممية التطبيقات
 (.ٛٗٔ: ميخائيؿ يوسؼ) ذاتية ذاقيمة رسؿ رأى

 ىذا وفوؽ. التأثير ىذا فى أولً  نمتمسيا فإنما لمفمسفة قيمة نمتمس أف أردنا فإذا ىنا، ومف
 أولً  عقولنا نجرد أف فيجب قيمة، مف لمفمسفة يكوف ما تحديد فى الفشؿ نتجنب أف أردنا إذا فإنا
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( العممى) فالرجؿ ،(عممييف) رجالً  خطأ يسموف الذيف أولئؾ بيا يتمسؾ التى السابقة األحكاـ مف
 دَّ بُ  ل الناس أف فيرى المادية، بالحاجات إل يعترؼ ل الذى ىو المفظ ذالي العاـ لالستعماؿ اتبعً 
 اجميعً  الناس كاف ولو. غذاء إلى اأيضً  تحتاج عقوليـ أف وينسى ألجساميـ، غذاء يصيبوا أف

 الكثير لبقى يمكف، ما أقصى إلى والمرض الفقر عمى القضاء وتـ والرخاء، اليسر مف حاؿ عمى
 ل الحاضر، العالـ فى حتى العقؿ، حاجات إف بؿ فاضؿ، مجتمع إليجاد بو لقياـا مف دَّ بُ  ل مما
نما البدف، حاجات عف األقؿ عمى أىميتيا تقؿ  العقؿ بحاجات صمتيا فى الفمسفة قيمة تكوف وا 
 (.ٙ٘ٔ: الفمسفة مشاكؿ رسؿ،) فقط

 باعتبارىا يياإل ينظر ل بحيث شأنيا مف وُيعمى الفمسفة دراسة بجدوى يؤمف ل أنو والحؽ
 أف ذلؾ ويقدرونيا، العقمية التغذية باحتياجات ييتموف الذيف ىؤلء إل لموقت، امضيعً  انشاطً 
 ىى إنما إلييا تصبو التى والمعرفة الدراسات، سائر شأف شأنيا المعرفة، إلى أولً  تستيدؼ الفمسفة
 مف يأتى الذى النوع ذلؾ ،نظاما عمييا يضفى وحدة العموـ مجموعة ُيكسب المعرفة مف النوع ذلؾ

 .ومعتقداتنا وأحكامنا آراؤنا عمييا تقوـ التى لألسس المتعمؽ والفحص الدقيؽ، التمحيص
 فى اكبيرً  انجاحً  نجحت قد الفمسفة أف يقاؿ أف العسير مف بأف العتراؼ مف دَّ بُ  ل لكف

 اعالمً  أو امؤرخً  أو اضيً ريا سألت ولو. محددة دقيقة إجابة المسائؿ ىذه مثؿ عف اإلجابة محاولتيا
 المنظمة الحقائؽ مف بعنايتو خصو الذى العموـ مف الضرب ذلؾ إليو وصؿ عما التعديف فى

 إذا -ألقر فيمسوؼ عمى نفسو السؤاؿ عرضت لو بينما ،مطولً  تفصيالً  إجابتو لكانت المحددة،
 أف صحيح. األخرى العموـ إلييا انتيت التى كتمؾ موجبة بنتائج تنتو لـ دراستو بأف - اصريحً  كاف
 ىذا يعد لـ معيف، موضوع فى محددة معرفة إلى الوصوؿ تـ متى أنو باعتبار تفسيره يمكف ذلؾ

 أف المثاؿ، سبيؿ عمى ىذا، يؤكد ومما. عنيا منفصالً  اعممً  يصبح بؿ الفمسفة، مف اقسمً  الموضوع
 سمى وقد. الفمؾ عمـ بعد فيما أصبحت ولكنيا الفمسفة، مف اقسمً  كانت السماوية األجراـ دراسة
 اإلنسانى العقؿ دراسة فى الحاؿ وكذلؾ ،(الطبيعية لمفمسفة الرياضية المبادئ) العظيـ مؤلفو نيوتف
 مشاكؿ) النفس عمـ وأصبحت عنيا انفصمت لكنيا الفمسفة، مف جزءا عقود عدة حتى كانت التى

 (.ٚ٘ٔ: الفمسفة
 ظاىر أمر ىو إنما اليقيف عدـ مف الفمسفة فى ما أف عمى فإنما شئ، عمى دؿ إف ىذا إف

 بالعمـ، ألحقت قد محددة، أجوبة إلى فييا الوصوؿ تـ التى المسائؿ فتمؾ ا،حقيقيً  كونو مف أكثر
 .لمفمسفة بقيت فقد محددة، أجوبة إلى الحاضر وقتنا حتى ييتد لـ التى تمكـ أما

 عدـ مف عميو ىى ما فى فنافيمسو  رأى فى تمتمس إنما وتعمميا الفمسفة تعميـ قيمة إف
 أسير حياتو فى يمضى ما غالبا وممارستيا، الفمسفة بتعمـ يحظ لـ الذى والشخص بالذات، اليقيف
 فى نشأ ومما وقومو، عصره أىؿ عميو درج وما المشاعة العامة البداىة مف استمدىا أحكاـ سوابؽ
 ا،وجميً  اواضحً  اومحددً  امحصورً  العالـ لو فيظير وترو، فحص نتيجة إلييا يصؿ لـ آراء مف ذىنو
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 مزدرى فيو اإلمكاف صور مف امألوفً  ليس ما وكؿ سؤاؿ، أى العادية األشياء فيو تثير ول
 .مرفوض

 إف فالفمسفة النقيض، إلى الحاؿ انقمب يتفمسؼ، المرء شرع إذا ذلؾ، مف العكس وعمى
 قادرة فيى شكوؾ، مف تثيره مال الصحيح الجواب إلى اليقيف وجو عمى تيدينا أف عف عاجزة كانت
 فيى والتقاليد، العرؼ أسر مف وتحررىا عقولنا توسع التى اإلمكاف صور مف بكثير توحى أف عمى
 ىى ثـ. تكوف قد كما باألشياء معرفتنا فى زادت ىى، كما األشياء مف باليقيف شعورنا نقصتأ إف

 الشؾ دروب يسمكوا لـ الذيف ؾألؤلئ الخيالء بالزىو المشوبيف بالطمئناف الثقة عمى تقضى
 أشياء مف تعرضو بما الطالع، فى والرغبة بالتعجب الشعور فينا وتوقظ التحرر، إلى المؤدى
 . مألوفة غير صور فى مألوفة

 لمفمسفة يرى بأنو أجاب (ٕٔ: ٜٜٚٔ رسؿ،) الجيدة الفمسفة عف رسؿ سئؿ ولما
 نخضعيا أف ادائمً  نستطيع ل التى ألمورا فى التأممى أو النظرى التفكير أوليما استخداميف،

 مف اجدً  ضئيؿ جانب سوى النياية فى تغطى ل العممية المعرفة ألف العممية، لممعرفة
 ىائمة، أىمية ليا كثيرة نقاط فيناؾ تعنييا، أف ينبغى التى أو البشرية، تعنى التى الموضوعات

 أنو بيد عنيا، لنا يقولو ما – األقؿ عمى الحديث بيذا القوؿ وقت فى – العمـ لدى ليس بأف صرح
 خسائر عمى وينطوى ضارة، نتائج ذو ،فعالً  معروؼ ىو ما حدود فى المخيمة، حسف أف رأى

 إنما الفروض أو( الفتراض) بواسطة حدوده مد نطاقو، توسيع طريؽ عف العالـ فتخيؿ. جسيمة
 نظره فى وىو ا،أيضً  مفمسفةل آخر استخداـ إلى ليشير يستدرؾ ثـ. لمفمسفة ممكف استخداـ ىو

 أف مقدورنا فى اأمورً  ثمة أف بياف وىو أل األىمية، حيث مف األوؿ الستخداـ عف يقؿ ل استخداـ
ف نعرفيا،  بوسعنا كاف فيما التفكير إلى – جية مف – تدفعنا فالفمسفة ا،حاليً  نعرفيا ل كنا وا 
 حقيقية معرفة نظنو ما أف إدراؾ إلى ناوتحفز  التواضع، إلى – أخرى جية مف – وتدعونا معرفتو،
 .األحواؿ جميع فى حقيقية معرفة ليس

 مادية؟ نتائج إلى بنا أفضت التى التأممية النظرات بعض عف رسؿ إلى ُوجو سؤاؿ وفى
 الفمسفة إلى بنا رجع ذلؾ عمى يبرىف وكى بالفعؿ، تـ ىذا أف رده كاف ،(ٖٔ: ٜٜٚٔ رسؿ،)

 تكشؼ ثـ منيا، لمتحقؽ قابمة غير البداية فى كانت التى لفروضبا غنية كانت التى اإلغريقية
 ديموقراط كاف حيث بالذات، الذرية الفمسفة إلى النظر ولفت العظيمة، قيمتيا عف ذلؾ بعد األياـ
 كانت النظرة ىذه أف عاـ وألفى نيؼ بعد لنا ظير ثـ صغيرة، ذرات مف مكونة المادة أف رأى قد

 .فرض أو اقتراح مجرد إل البداية فى تكف لـ أنيا مع صمبة، صحيحة
 ما منذ كتبو رسؿ، كتبو ما أف العتبار بعيف نضع التعميـ، لحاؿ المستقبمية نظراتو وفى

 ىو آخر مثالً  رسؿ وساؽ .بعينو مجتمع خالؿ مف كتبو وكذلؾ الزماف، مف قرف مف يقرب
 الناس كاف كما) لعكسا وليس الشمس، حوؿ تدور األرض بأف نادى مف أوؿ فيو أرسطرخس،
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 تفسيرىا ظاىرية، دورة إل ليست السماوية لألجراـ اليومية الدورة وأف ،(القديـ العالـ فى يعتقدوف
 الفرض، ىذا أو الفكرة ىذه طمرت وقد مكانيا، فى ثابتة خالوىا التى األرض حركة الحقيقى
 مف كاف أنو مع عاـ، بألفى لؾذ بعد كوبرنيؾ، عيد عمى إل ثانية النور تر فمـ النسياف، وطواىا
 بداية فى أرسطرخس فيو يفكر لـ لو ىذا مف شئ فى ليفكر كاف ما كوبرنيؾ أف اجدً  المحتمؿ
 .األمر

( ت.د المجنوف، عالمنا) لوقا نظمى الدكتور ترجمو مقالتو، مف اعددً  جمع كتاب وفى
 دوف األولى، المرحمة تعميـ مستوى ىعم اجيدً  اتطورً  فيو امتوقعً ( التربية مستقبؿ) بعنواف مقالً  نجد
 األدنى الحد ارتفاع األولى فى التقدـ ويتمثؿ العالى، التعميـ مستوى عمى يشبيو ما يصحبو أف

 وىى التعميـ، مف العالى المستوى ترقى يزيد أف المرجح غير مف لكف كافة، لمسكاف يتاح الذى
 .تتحقؽ لـ التى النبوءة

 نادى فقد الديمقراطية، لمنظرية الفج الستخداـ ىو رسؿ يتوقعو كاف فيما والعمة
 مف المعمموف يدرؾ بينما بالفطرة، متساويف ولدوا قد اجميعً  الناس بأف( روسو) منذ الديمقراطيوف

 ولدوا مف الناس فمف العقمية، القدرات مجاؿ عمى يصدؽ ل ىذا أف وخبراتيـ ممارستاتيـ خالؿ
 انتياء، غير إلى دواليؾ، وىكذا. ورابعة وثالثة أخرى، بكفاية اولدو  مف ومنيـ معينة، عقمية بكفاية
 (.ٕٔٔ: المجنوف عالمنا) محددة موىبة بغير األكثروف ولد وربما

ذا  إل أمريكا، فى أكثر لوحظ قد -التعبير ىذا صح إذا -الديمقراطى التطرؼ ىذا كاف وا 
 فى رسوخ بو تميز ما بحكـ انفسي الدرجة عمى يكف لـ رسؿ عاشو الذى اإلنجميزى المجتمع أف

 الصنؼ التالميذ، مف صنفيف مقصد كانت السالؼ الزمف فى المدارس أف إلى امشيرً  التقاليد،
 أىميـ الذيف الميف أصحاب أبناء مف ضئيؿ نفر اآلخر والصنؼ المترفيف، األثرياء أبناء ىـ األوؿ

 المدرسة تقسـ أف حتـمال مف كاف يذاول المجانية، الدراسية بالمنح لمفوز والعقمى العممى امتيازىـ
 ويعتبرىـ أنفسيـ يعتبروف الحاؿ بطبيعة األثرياء وكاف لألذكياء، واآلخر لألثرياء، أحدىما قسميف،
ف الثراء، يممكوف ل الذيف زمالئيـ مف بالحتراـ أجدر الناس  بباؿ يخطر يكف ولـ. الذكاء ممكوا وا 
 الدونية وصمة العكس عمى الفصؿ ذلؾ كاف بؿ ىـ،زىو  أو لغرورىـ داع األذكياء فصؿ أف أحد

 اطيبً  اثمرً  حدة عمى تربيتيـ تثمر أف مف يمنع لـ صاحبو، الذى اليواف ذلؾ أف بيد الجتماعية،
 .والتعميمية التربوية الناحية مف اجدً 

 ميمة يجعؿ الذى األمر التالميذ، بيف القدرات فى التفاوت قضية مناقشة إلى رسؿ وتطرؽ
ف المنفردة، فصوليـ والموىوبيف لممتفوقيف يكوف بأف فطالب صعبة، ميمة المعمـ  معارضة توقع وا 
 يرى، كاف كما فييا، المبالغ الديمقراطية الممارسة نحو الجارؼ التيار ىذا ظؿ تحت المطمب ليذا
 يكف لـ وىو اإلنساف، بفردية إيمانو لشدة"! مستطير شر" بأنو ذلؾ بوصؼ األمر بو وصؿ بؿ
 .العكس بؿ توجيو بتسيد أيتنب
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 مدرسة إيجاد ضرورة بالفعؿ رأت حيث المجتمعات، بعض فى تحققت قد رسؿ أمنية لكف
 المياـ فمف ذلؾ، إلى ويضاؼ .العادية المدارس فى بيـ خاصة فصوؿ وكذلؾ بالمتفوقيف، خاصة
 .التالميذ دراتق بيف والتبايف الختالؼ لمواجية تدريسو، طريقة تنويع المعمـ، بيا ُيطالب التى

 عامة، المتخصصة المعرفة إلى الميؿ تزايد مف التقدـ إليو وصؿ ما األسى مف بشئ رسؿ ويرصد
 ذات الدائرة، واسعة الرفيعة، العقمية الثقافة فى تراجع إلى أدى مما خاصة، التقنية الطبيعة وذات
 فى رسؿ لكف النفعى، عالطاب معرفة مف استجد ما عمى وغمب المستنير، والفيـ المتعددة اآلفاؽ
ف العصر، لحاجات وفاء عنو محيص ل أمر ىذا أف يؤكد نفسو الوقت  فى أممو يخؼ لـ كاف وا 
 المتخصصة المعرفة ليذه كميا الساحة تترؾ ول بمكاف، لنفسيا العامة الثقافية التربية تحتفظ أف

 .وصفو حسب األفؽ، ضيقة
 فى العارؼ حصره ىو والفنية، التخصصية نحو المعاصر التجاه فى البارزة السمبية إف

 فى فالمتخصص التخصص، خارج يجرى بما عارؼ غير نفسو يجد بحيث ضيقة، دائرة
 فى لو خطر األولى إلياصابات الممكة حكـ – ىذا كتابة وقت – لو ذكرنا إف -مثالً  -القتصاد
 وىو بأسره العالـ فى اثرً أ أجؿ ىو ما لو يخطر ولـ الفقير، قانوف فيو درص الذى العيد أنو الحاؿ
 (.ٕٗٔ: المجنوف عالمنا) شكسبير عصر

 ىى التى الحياة حكمة مف نفوسيـ تخمو أف خميقوف المحدود التعميـ ىذا يتعمموف ومف
 التعميـ عمى لالقتصار رسؿ استيجاف ويبمغ الموارد، المتعددة اآلفاؽ، الرحيبة الثقافة ثمرة

 بأنو ولمكيمياء وكفى، ىندسى حيواف بأنو لميندسة عمـالمت -مثال – وصفو درجة إلى التخصصى
 الحيواف ىو اإلنساف بمعنى فاإلنساف إنسانا، يعد لـ فيو دواليؾ، وىكذا. فحسب كيميائى حيواف

 .آفاقو كافة مف لموجود الواعى المفكر، المدرؾ، أى الناطؽ،
 وبموسيقى يمة،عظ أدبية بثقافة المزود العقؿ أف عمى التأكيد إلى رسؿ ينتيى وىكذا

 الصمود عمى وقدرة والنضوج الثبات مف بنيج يحظى بأف جدير لمتاريخ، مستنير وبفيـ عظيمة،
 فى مركزة العقمية طاقاتو كؿ كانت مف لدى إليو سبيؿ ل أمر وذلؾ العاتية، العصر لمشكالت

 !الختصاص مادة يسمونيا ضيقة دائرة
خضاعيا محدودة كممات فى إبرازىا ؿالسي مف ليس الواسعة الثقافة حصيمة أف صحيح  وا 

 أنو الخضـ البحر عظمة مف يقمؿ ل كما قيمتيا، مف يقمؿ ل ىذا لكف المدرسى، المتحاف لمعيار
 اىدفً  المحيطة الثقافة ذو يكوف أل ،الضماف أعظـ ،الضماف ىو أيضا وىذا بالمكياؿ، يكاؿ ل

 .العمياء والعصبية الرعناء لمعواطؼ سيالً 
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 : بالحب ربيةالت
 عف فضالً  الفكرى، واليـّ  العقمى بالعمؿ منشغؿ أنو بحكـ رسؿ أف البعض يتصور وقد
 بالجفاؼ تتسـ حياة نحو جانحة بالتالى دَّ بُ  ل التربوية نظراتو فإف الرياضيات، فى تخصصو
 ىو بما اكثيرً  المنشغؿ أف يبدو إذ ذلؾ، فى غرو ول ىذا، غير عمى كاف الرجؿ بينما والشدة،
 ما مواصمة عمى تعينو الحياة مف عطرة نسائـ إلى غيره مف حاجة أشد يكوف الفكرى، وبالزاد عقمى
 .اإلنساف حياة بناء فى ودوره الحب عف بالحديث اكثيرً  ييتـ فيمسوفنا وجدنا ىنا ومف. فيو ىو

 الرجؿ بيف المعروفة العالقة تمؾ فى الحب يحصروف كثيريف أف ىو احقً  المؤسؼ لكف
 اشأنً  باعتباره األمور، وتعمؽ األفؽ، سعة مف الدرجة ىذه عمى مفكر إليو ينظر بينما لمرأة،وا

 تربوية قوة يجعمو مما. والمستويات البيئات وبكؿ األعمار، وبكؿ البشر، بكؿ يتصؿ ا،عامً  اإنسانيً 
 .واستثمارىا وتنميتيا تفعيميا وُأحسف توافرت، إذا ضخمة،

 تعيش لكى ل البشرية، الكائنات خمقت التى( الطبيعة) ميويس ما إلى فيمسوفنا ويشير
 حب، برابطة ذاؾ أو بيذا لالرتباط عاطفية ونزعة ميؿ أبنائيا مف كؿ فى زرعت بؿ وحدىا،
 يعيش أف يستطيع ل حيث بالمرأة، الرجؿ عالقة وأشيرىا القائمة، العالقة باختالؼ درجتو تختمؼ
 الذى النفسى والنسجاـ العميؽ، الروحى الوجدانى المتزاج وايتذوق لـ والذيف اآلخر، دوف أحدىما
 فيقعوف الدنيا، فى ما وأمتع الحياة، أسرار مف سر أبرز يفتقدوف إنما المتبادؿ، الحب عميو ينطوى
 .اآلخريف وظمـ الضطياد إلى يجنحوف ثـ ومف والحسد، والحقد لميأس سيمة فريسة

 رسؿ إلحاح مف المقدمات تمؾ كؿ إليو تنتيى ما خاصة، بصفة ىنا تيمنا التى والنتيجة
 بقيمة الصحيح الوعى إشاعة عمى يركزوا أف الجتماع وعمماء والمربيف واألميات اآلباء عمى
 بيف الحب يشيع أف ىذا وأساس الجديدة، األجياؿ وتنشئة اإلنساف بناء فى اإليجابى ودوره الحب
 .األبناء إلى والقدوة بالعدوى ينتقؿ أف شأنو مف ىذا أف حيث واألميات، اآلباء مف كؿ

؟ وجو عمى اإلنساف حياة فى الحب قيمة ما:  ولكف  العمـو
 اعبثيً  اأمرً  صبحأ فحسب، المتالؾ استيدؼ إذا الحب بأف التساؤؿ ىذا عف رسؿ يجيب

حساس والرغبات، الميوؿ فى المشاركة ىو الحب أف ذلؾ اإلنساف، بناء فى لو إيجابية قيمة ل  وا 
 فى الوجود شاحب أصبح الذى األمر وىو ىو، ذاتو عف أىمية تقؿ ل المحبوب ذات بأف لمحبا

 حتى وسيمة، بأى الغمبة، وحب والصراع المنافسة قيـ فييا برزت التى المعاصرة، حضارتنا تيار
 .عامة بصفة اإلنسانية والعواطؼ بؿ الحب، وجود شحب لقد

 الحاضر، زماننا فى ُوجد لو تراه القرف، رباعأ ثالثة عف يقؿ ل ما منذ ىذا قاؿ ورسؿ
 الصورة المثاؿ سبيؿ وعمى الحب، عف امتحدثً  مرة مف أكثر رسؿ ويعود قاؿ؟ ما عمى يزيد فماذا

 النوع ىذا أف وعنده األفالطونى، الحب البعض يسميو كما أو العذرى، بالحب يسمى عما الشائعة
 كبرى عقبات ىناؾ بأف المحب شعور مف ًباغال ينتج ألنو سابقة عصور فى أكثر يشيع كاف
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 يؤيد وما. بو ويتغنى يعشقو رمز إلى إليو بالنسبة فتتحوؿ المحبوبة، عمى لمحصوؿ شاؽ وطريؽ
قامة الختالط سبؿ تعددت حيث الحاضر، عصرنا فى ذلؾ غير إلى انقمب الحاؿ أف ذلؾ  وا 

 ما ليكتسح العاشؽ، الخياؿ بفنض ا،متاحً  المحبوب عمى الحصوؿ فأصبح وتمتينيا، العالقات
 .الحاؿ لمقتضى اوفقً  مختمفة بصور التالقى يتـ حيث الواقعى، بالحب تسميتو يمكف

 حقيا إيفائيا الصعب مف قضية وىو ،(لمحب الحقيقية القيمة) يسميو ما عند رسؿ ويتوقؼ
 يمكف أنو كذلؾ يعى لكنو لمسرور، مصدر أنو ىى الحب عناصر أبرز أف يذكر حيث النظر، مف

 .لمعذاب مصدرا يكوف أف كذلؾ
 عالمنا) مجيوؿ شاعر بقوؿ يستشيد لمسرور، مصدر أنو مف رسؿ رآه ما وبصدد

 (: ٚٙٔ: المجنوف
 !مرة حالوتؾ إف يقولوف حيف كثيرا حقؾ فى يخطئوف إنيـ! الحب أييا"

 ! "شئ حالوتيا يفوؽ ل الغنية الجنية فاكيتؾ أف أعرؼ فإنى
ذا  بالمسرات إحساسنا يرىؼ اأيضً  فيو لمسعادة، جمبو فى تتبدى الحب قيمة كانت وا 

 البدر ضوء فى البحر ومنظر الجباؿ، فى الشمس وشروؽ الرفيعة، الموسيقى مثؿ األخرى
 .والصيؼ الربيع ليالى فى المكتمؿ

 التى الصمبة القوقعة تحطيـ عمى قادر أنو الحب لقيمة بالنسبة سبؽ ما إلى وُيضاؼ
 لبد أمر المتحابيف فى العواطؼ تسخره الذى والحيوى العضوى التعاوف ألف الفرد، بذات تحيط
 أعمى إلى يصؿ أف يمكف اإلنساف أف اعتقدوا األوائؿ والمسيحيوف الرواقيوف كاف ولئف. منو

 البشر، مف معونة أو مساعدة غير ومف وحدىا، عزيمتو طريؽ عف لمبشر المتاحة الحب درجات
 ىدفيـ جعموا ثالث فريؽ وىناؾ الحياة، غاية القوة أف اعتقدوا ىؤلء مف اسحرً  أقؿ فالسفة فيناؾ
 .الشخصية الممذات تحقيؽ

 ما ألفضؿ منافاتيا حيث ومف األخالؽ، حيث مف التجاىات، ىذه مثؿ فيمسوفنا ويشجب
 البشر، بيف التعاوف قياـ إلى المؤدية لمعواطؼ صورة وأشيع أوؿ ىو والحب الفطرية، غرائزنا فى
 األسمى الخير جعؿت فمسفة يرتضى أف يمكف ل وجربو، الصادؽ الحب معنى عرؼ إنساف ؿوك

 .محبوبو شخص عف ستقالم لننساف
 (:ٜٙٔ: المجنوف عالمنا) بقولو الحب عف أحاديثو رسؿ ويختـ

 .تخمد ل مشبوبة نار الصادؽ الحب
 .شعمتيا تضطـر العقؿ فى
 .تبرد ول تموت، ول تخفت ل
 .اأبدً  ذاتيا فع تتحوؿ ول
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 رسؿ ويدلؿ ،وسائؿ ل غايات أنيـ عمى التالميذ إلى النظر وجوب رسؿ أكد ىنا ومف
 األطفاؿ فإف ،العتبارات ىذه عف النظر بغض أنو بقولو كغايات التالميذ حب وجوب عمى

 إخالص، عف الخير ليـ يريدوف الذيف أولئؾ بيف بالتبايف نفوسيـ دخائؿ فى يشعروف والشباف
 الذكاء ول األخالؽ ل أنو والواقع معيف، ليدؼ يستخدمونيا خاـ مادة يعتبرونيـ الذيف أولئؾ وبيف
. تالميذه حب فى امقصرً  المدرس فييا يكوف مدرسة فى ممكف حد أقصى إلى ينموا أف يمكف
 تجاه الشعور ىذا اجميعً  ولدينا. ذاتو فى غاية بأنو الطفؿ تجاه الشعور ىنا بالحب رسؿ ويعنى

 سوؼ عظيما ىدفا ىناؾ أف عمى البرىاف نقيـ أف قبؿ ألنفسنا حسنة أشياء نتطمب فنحف فسنا،أن
 مف النوع بنفس يحس عادى أب أو أـ كؿ أف والواقع األشياء، تمؾ عمى حصولنا بعد يتحقؽ
 وأف ،معافيف أقوياء يصيروف بحيث ينموا أف عمى أولدىـ يريدوف فاآلباء أولده، تجاه الشعور
 يريدونو الذى النحو نفس عمى بالشخصية حسنة جوانب مف ذلؾ إلى وما بالمدرسة، انجاحً  يحرزوا
 (.ٜٗ ت،.د: أسعد ميخائيؿ يوسؼ) ألنفسيـ

 

 :العممى والمجتمع التربية
ذا عداد العقؿ، تكويف ىما واضحيف ىدفيف لمتربية أف عمى أكد قد رسؿ كاف وا   المواطف، وا 

 عنايتيـ األثينيوف وقصر األوؿ، باليدؼ األثينيوف اىتـ حيث ،اقديمً  كاف ما إلى النظر لفت فقد
 (.ٜٕٕ: المجنوف عالمنا) يفنيياألث ذكر وخمد السبرطيوف، انتصر أف فكاف الثانى، اليدؼ عمى

 يعرفو كاف بما قورنت ما إذا فيميا يمكف العممى المجتمع فى فالتربية رسؿ، وعند
 الرجاؿ مف سيكونوف الذيف لمفتية التربية ضروب مف فيقدمو  كانوا فقد التربية، عف اليسوعيوف
 الحكاـ قدـ النحو ىذا وعمى يسوع، جماعة أعضاء مف سيغدوف لمف يقدـ عما يختمؼ ما العادييف
 زماـ عمى سيسيطروف لمف يقدـ عما يختمؼ العادييف والنساء لمرجاؿ التعميـ مف انوعً  العمميوف

  .المنشود العممى المجتمع فى العمـ
 أنفسيـ يجشموف ل قانعيف مجديف وادعيف العاديوف والنساء الرجاؿ يكوف أف رسؿ توقعو 

 يساىـ أف توقع ولذلؾ الخصاؿ، أىـ مف واحدة أنيا عمى القناعة إلى ينظر وسوؼ التفكير، عناء
 يربى أف توقع كما. النفوس فى بثيا فى الحيوية والكيمياء السموكى، النفس وعمـ النفسى التحميؿ

 لـ إف أغمبيـ، يكوف وأف النفسية، لمعقد التعرض مف مأمف فى تجعميـ بطريقة البداية منذ طفاؿاأل
نما اآلباء، لنزوات تغذيتيـ أمر يترؾ ل سعداء، طبيعييف أصحاء كميـ، يكف  ما بخير يطعموف وا 

 .الطمؽ اليواء فى طويؿ وقت قضاء عف فضالً  الطب، وأساطيف الكيمياء عمماء بو ينصح
 كاف ما إل الكتب مف معارؼ الطالب يعطى أل التربية مف النوع ىذا مف رسؿ وقعت كما

 بالتدريب النحو ىذا عمى يتكوف الذى المزاج عمى الدعة تفرض أف توقع كذلؾ الضرورة، بالغ
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 أفإلى  التربية ىذه تؤدى كما. الكشافة فرؽ مع تتبع التى األنعـ التدريب بطرؽ أو العسكرى،
 .الجميع يفعمو ما بالضبط يفعموا أى متعاونيف، يكونوا أف العمر باكر مف والفتيات الفتية يتعمـ

 بالتدريب األوامر عمى التمرد مف وسيبرءوف األطفاؿ، ىؤلء فى البتكار روح ستثبط لكف
 حرفة عمموا الدراسة سنوات انتيت فإذا كبير، حد إلى يدويا كمو تعميميـ ويكوف بالعقاب، ل العممى

 وتوقع. يحترفوف التى الحرفة تقرير قبؿ استعداداتيـ قياس إلى الخبراء يعمد ما وعادة رؼ،الح مف
 وبيذا والراديو، السينما بواسطة – وقتذاؾ عميو تكوف ما حدود فى – الشكمية الدروس ُتعطى أف

 وعرضو، القطر طوؿ فى المتشابية الفصوؿ لكؿ واحد وقت فى يدرس أف واحد مدرس يستطيع
 أعضاء غير بيا يكمؼ فال سامية، فنية ميمة الحاؿ بطبيعة الدروس ىذه إعطاء يعتبر ثـ ومف

 .رسؿ لدى المتخيمة الصورة ىذه آخر إلى. الحاكمة الطبقة
 حتى التمميذ شخصية فى توافرىا الضرورى مف عقمية فضائؿ سبع ىناؾ أف رسؿ ورأى

 أف فى والعتقاد األفؽ، واتساع ع،الستطال حب: ىى الفضائؿ تمؾ تربيتو، واكتماؿ تقدمو نضمف
ف ممكنة المعرفة  والتفكير، التعبير فى والدقة الذىف وتركيز والجتياد الصبر ثـ صعبة، كانت وا 
 عدـ إلى المدرسيف يدعو وىو الفضائؿ، ىذه بيف األولوية يحتؿ الستطالع حب أف رسؿ ويعتقد
 الستطالع لحب المكانة ببعض فسون الوقت فى يحتفظ ولكنو الحياة، عف الستطالع حب عزؿ
 .فحسب الحياة فى اإلنساف يستخدميا ميارة باعتباره وليس ذاتو حد فى

 الذىف تركيز يكوف أف فيجب السميـ، الذىف تميز خصائص ثالث اأيضً  رسؿ ويذكر
راديً  ثانية، جية مف وطويال جية، مف اشديدً   فى الدقة مف كثيرة أنواع وىناؾ .ثالثة جية مف اوا 

 ومف المنطقية، والدقة األحداث، تفيـ فى والدقة الجمالية، والدقة العضمية، الدقة فيناؾ سؿ، أىر 
 (.ٛٗٔ ت،.د: أسعد ميخائيؿ يوسؼ) الخط وجماؿ السميـ النطؽ العقمية الدقة أمثمة

 إلى وصؿ ذلؾ بعد ىو ثـ نظرى، ببحث بدأ قد العمـ يحرزه ما أعظـ أف إلى رسؿ ويشير
 فى يظؿ سوؼ عممية أىداؼ تحقيؽ إلى يصؿ ل الذى العميؽ البحث وحتى. ميةالعم التطبيقات

 .األساسية العمـ غايات أحد ىو العالـ فيـ أف إذ ذاتية، قيمة ذا رسؿ أىر 
 

 :والمغة الفكر فى التحميؿ
 التحميمى، منيجو رسؿ عمييا طبؽ التى الفمسفية الموضوعات أوائؿ مف العالـ تحميؿ كاف

 عاـ فأخرج الرياضى، وبالمنطؽ وبفمسفتيا، بالرياضيات الىتماـ إلى فييا انصرؼ تىال الفترة بعد
 باعتباره الحسى اإلدراؾ تحميؿ إلى فيو انصرؼ الذى ،(الخارجى بالعالـ معرفتنا) كتابو ٜٗٔٔ
 مف لكؿ المختمفة لتحميالتو العاـ التخطيطب ىذا كتابو فى رسؿ نىوع العالـ، بيذا معرفتنا وسيمة
 فيو دراساتو، مختمؼ فى ذلؾ بعد واستكممو أوضحو الذى التخطيط ذلؾ والمغة، والفكر الـالع

 ثماف األصؿ فى وىى المنطقية، الذرة فمسفة عف مقالتو مجموعة فى لمعالـ تحميمو يستكمؿ
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 ىذه ُيطور ثـ ،ٜٛٔٔ عاـ وبداية ،ٜٚٔٔ عاـ نياية فى لندف جامعة فى رسؿ ألقاىا محاضرات
 ،(النسبية با  ألؼ)و ،(الذرات با  ألؼ) كتابو فى نشرىا التى دراساتو نتائج عمى بناء الفكرة
 (.عممية بنظرة الفمسفة)و( المادة تحميؿ) كتابيو فى التطوير ىذا وجاء

 وقد بو، لمعرفتنا وضرورى بؿ لمعالـ، لتحميمو مكمالً  رسؿ عند( العقؿ)الفكر تحميؿ ويعتبر
 وكذا ،(العقؿ تحميؿ) كتابو أىميا ودراسة، لو كتاب مف ثرأك فى لمفكر تحميمو عف رسؿ عبر

 ىذا فى نظريتو وتتمخص ،ٕٜٛٔ عاـ – (الخارجى بالعالـ معرفتنا) كتابو مف الثانية الطبعة
 ىى أو) Sensations اإلحساسات مف مجموعة نجده حممناه، ما إذا العقؿ بأف بالقوؿ الصدد
 تتألؼ التى والحادثات ،(الحسية المعطيات أو) اتاإلحساس مقابؿ فى ،(الحسى اإلدراؾ حالت
 حقيقتيا فى ىى فكرنا، منيا يتكوف التى( اإلحساسات) أو الحسية اإلدراكات فيذه األشياء، منيا

 عند الحس أعصاب فى الخارجية الحادثات أو الحسية المعطيات تأثير عف نتجت حادثات
 أو حادثة تناظر حادثة ذاتيا فى ىى إدراكية حالة اـقي وبالتالى المخ، إلى التأثير وانتقاؿ اإلنساف،
 الحسى اإلدراؾ رسؿ عند وأىميا) اإلدراكية العمميات جميع ترتد وىكذا. الخارجى الحسى المعطى
 العقمى الجوىر بمثابة يكوف اإلحساسات، ىذه عف منفصؿ وعى أو شعور إلى ل ،(والتذكر
 تعبيره حد عمى اإلحساسات أو الحادثات مف ةمجموع إلى بؿ اإلدراكات، ىذه وراء المختمفى

 (.ٓٚ: ٜٓٚٔ المعاصر، الفكر إسالـ، عزمى)
 مف يتكوف العالـ أف فكما العالـ، بو يحمؿ الذى النحو نفس عمى المغة بتحميؿ رسؿ وقاـ

 تتناوؿ قضايا مف إما تتكوف عنو، بيا نخبر أو،  العالـ عف بيا نعبر التى المغة فكذلؾ وقائع،
 ولما الوقائع، ىذه تتناوؿ قضايا إلى -حممناىا ما إذا – ترتد قضايا مف أو الخارجى لعالـا وقائع
 التى المغة فى األولية الوحدة ىى البسيطة القضية كانت كثيرة، بسيطة وقائع مف امؤلفً  العالـ كاف
 أف كفيم ل التى الذرية بالقضية رسؿ يسمييا كما ىى، أو البسيطة، الواقعة إلى تشير أو تدؿ
 أف تثبت( الخارجى بالعالـ معرفتنا) كتابو فى رسؿ يصفيا كما والتى منيا، أبسط ىو ما إلى تنحؿ
 .ما بعالقة ترتبط معينة أشياء أف أو معينة، بصفة يتصؼ امعينً  شيئا

 المعرفة، نظرية فى والمادة العقؿ بيف العالقة لقضية بالنسبة رسؿ موقؼ إلى بالنسبة أما
 فيو والمادة، العقؿ مف كؿ عنيا يتفرع التى المحايدة الييولى فكرة جيمس ليـو  عف يأخذ فرسؿ
 ىو ول مادة، إلى ،الفكرية الظواىر ذلؾ فى بما العالـ، ظواىر كؿ يرد الذى بالمادى ليس إذف

 الذى باإلثنينى ىو ول عقؿ، إلى المادية الظواىر فييا بما كميا العالـ ظواىر يرد الذى بالمثالى
 طراز مف واحدى ولكنو جنب إلى جنبا قائمتيف حقيقتيف ويجعميما والعقؿ المادة بجانبى يعترؼ
 كالىما والمادة العقؿ بؿ العقؿ، وجوىر المادة جوىر بيف اختالؼ رسؿ عند إذف ىناؾ فميس فريد،
 معينة بمجموعة ارتبطت ما إذا أجزاءىا لكف مادة، ىى ول عقؿ ىى ل محايدة( ىيولى) مف مشتؽ
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ذا ،عقالً  أسميناىا العالقات مف  يوسؼ) مادة أسميناىا العالقات مف أخرى بمجموعة ارتبطت ما وا 
 (.ٖٚ ت،.د: أسعد ميخائيؿ

 

 :واألخالؽ القيـ  
 األحاسيس ىى الساسية معطياتيا أف فى العمـ عف تختمؼ األخالؽ أف رسؿ ويرى
 تمؾ تحصيؿ عممية إلى رنانظ فإذا عمييا، بيا نحصؿ التى العممية وليست ، والنفعالت
 الحالة تمؾ وفى ذلؾ،ك أخرى عممية واقعة أى شأف شأنيا،  عممية واقعة يعد ذلؾ فإف العمميات،

 إنو بؿ واقعة، يقرر ل الخمقى الحكـ ولكف المعروفة، العممية بالطريقة باإلدراؾ عمييا وقوفنا يكوف
 البغضاء، أو الحب مف اوشيئً  لنفور،ا أو الرغبة مف اوشيئً  الخوؼ، أو األمؿ مف اشيئً  يقرر

 ت،.د: أسعد ميخائيؿ يوسؼ) تقريرية بطريقة ل إجرائية بطريقة يصدر أف يجب األخالقى فالحكـ
ٖٛ.) 

 عف تعبير مجرد إنو بؿ لرغبة، تقريرا الواقع فى ليس ما قيمة عمى الحكـ أف رسؿ ويعتقد
 ليت) معنى تؤدى( رديئة الكراىية) فعبارة ،أمنية إنو بؿ ما، قيمة عمى تأكيد مجرد ليس وىو رغبة،
 عمى تعيف عامة مبادئ مف مجموعة رسؿ رأى فى واألخالؽ (.الكراىية مف يتخمصوف الناس
 ىو – الفمسفى بمعناىا -األخالؽ عمؿ فميس مقتضاىا، عمى السموؾ يجرى التى القواعد تحديد
 مف ىو العممى اإلرشاد ىذا ثؿم ألف ؟معينة ظروؼ فى يسمؾ أف ينبغى كيؼ لننساف تحدد أف

 التى أصوليا إلى الخمقية القواعد قبتع ىو األخالؽ عمؿ بؿ إليو، وما الدينى الوعظ واجب
 (.ٜٕٔ: رسؿ برتراند: نجيب زكى) عنيا تفرعت

 بصفة وىى والعقيدة، الجنس وباختالؼ والمكاف، الزماف باختالؼ تختمؼ األخالؽ وقواعد
 مجيب يجيب قد ؟-مثالً  – الكذب يجوز فمتى بالعمؿ، المحيطة الظروؼ باختالؼ تختمؼ عامة
 يريد رجؿ وراء جنوف فى يعدو مغتال قابمت إذا تكذب لكنؾ. اأبدً  الكذب يجوز ل إنو: روية بغير
 أل بؿ الحروب؟ فى مقبولً  الكذب أليس ثـ، فالف؟ مضى أيف إلى رأيت ىؿ: سألؾ ثـ يفتمو، أف

 ليطمئوا األطباء يكذب أف ينبغى أل بسره؟ ليـ اعترؼ مف سر يكتموف حيف القساوسة يكذب
 ىو معينة ظروؼ فى الكذب صواب يقرر الذى ولكف الكذب، تقتضى ظروؼ ىذه كؿ مرضاىـ؟

 .األخالؽ عمـ مف ىو وليس الجتماعى، واإلرشاد الوعظ
 أف يجوز ىؿ: النظر ووجيات الظروؼ بتغير الخمقية القواعد لتغير آخر مثالً  ولنأخذ

 لكف ل، أف السميـ الفطرى اإلدراؾ ويجيب ل، أف الكنيسة تجيب زوجتو؟ عاشؽ الزوج يقتؿ
 .العقوبة مف يخفؼ أو الظروؼ ىذه مثؿ فى القاتؿ يبرئ ما اكثيرً  نوإ إذ نعـ،: يجيب القانوف

 الفمسفة شأف مف ىى التى األخالؽ مبادئ أما األخالؽ، قواعد تتغير كيؼ تبيف أمثمة تمؾ
 إلى مكاف ومف عصر، إلى عصر مف الخمقية القواعد تغيرت فميما وشاممة، فثابتة تقررىا أف
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 أف الناس عمى توجب الخمقية القاعدة فترى يشبييا، ما أو األوامر صيغة تتخذ دائما فيى مكاف،
 اىذ عف الجواب استطعنا لو الحالة؟ ىذه مثؿ فى( الوجوب) يعنى فماذا كذا، يفعموا وأل كذا يفعموا
 إف نقوؿ حيف نعنيو الذى األخالؽ لمبدأ امقررً  سيكوف فجوابنا تمؾ، أو الصورة ىذه عمى السؤاؿ
 .وأشمؿ األخالؽ قواعد مف أثبت الفمسفى بمعناىا األخالؽ مبادئ

 رأى حيث إلزاـ، مف األخالقية القواعد بو تتسـ ما مصدر عف العسير السؤاؿ يواجينا وىنا
 تكوف فاألعماؿ خارج، مف إليو آت ل اإلنساف، داخؿ الداخؿ، فم نابع الوجوب مصدر أف رسؿ
 تمؾ مف أخرى طائفة عف صدرت لو اشرً  وتكوف اإلنسانية، العواطؼ مف صدرت لو خيرا

 يصدر ما وأما خير، فيو( الحب) عف يصدر عمؿ كؿ أف عامة بصفة نقوؿ أف ويمكف. العواطؼ
ف ،إنو بقولو أىالر  ىذا عمى رسؿ ويعمؽ. شر فيو( الكراىية) عف  الوجية مف اصحيحً  ارأيً  يكف وا 

 الذى فما وأعـ، وأشمؿ أىـ لمبدأ نتيجة بدوره يراه إذ الفمسفية، الوجية مف ناقص أنو إل العممية،
 (.ٕٔٔ: رسؿ برتراند نجيب، زكى) ا؟شرً  الكراىية وحافز ا،خيرً  الحب حافز يجعؿ

 يعيش افردً  المثاؿ سبيؿ عمى أخذنا فمو و،رغبات بيف التنسيؽ ىو الفرد إلى بالنسبة والخير
 تعب مف بو يشعر ما بيف المحظات بعض فى عنده اتضاربً  نجد ،(كروزو روبنسف) مثؿ وحده
 بالجوع يشعر أف نفسو الوقت فى يمكف لكف الراحة، فى برغبتو يشعر لحظة فى فيو جوع، ومف
 ىفأ قوتو، يجد فمف الراحة، إلى دأخم إف إنو: الرغبتيف بيف فيوازف والعمؿ، الحركة يوجب مما

 يؤجؿ أف فيمكف أقوى، الطعاـ إلى الحاجة تكوف ما اغالبً  التفضيؿ؟ أولوية ليا يكوف الرغبتيف
 عمى اقادرً  نفسو يجد ل بحيث اشديدً  يكوف ربما باإلرىاؽ وشعوره تعبو أف بيد. الراحة فى رغبتو
 فيو يكوف وضع إلى ينتيى أف إلى رغباتو، بيف يوازف وىكذا. امؤقتً  بالجوع لشعورا فيتحمؿ العمؿ،
 (!الواجب) ىو اختاره الذى ىذا ويكوف أفضؿ،

 القدرة مدى فى الخير يكوف بحيث المجتمع، إلى بالنسبة يكوف أف يمكف األمر ىكذا
 أف ىو المنشود األخالقى المبدأ يكوف ثـ ومف المتضاربة، أفراده رغبات بيف التنسيؽ فى الذكية
 حتى األفضؿ ىو ىذا يكوف حيث المجتمع، أفراد رغبات بيف التنسيؽ عنو ينشأ الذى ؿالعم تعمؿ
 .يريدوف فيما األفراد ويتنافر الرغبات تتضارب ل

 أف يعنى فيذا لرسؿ، بالنسبة خير، بأنو فعؿ عمى يحكـ عندما اإلنساف أف لنا يتبيف وىكذا
نما اإلنساف، عف مستقمة موضوعية صفة ليس الخير  إيجابية آثار مف تتركو أف يمكف فيما فتكم وا 
 .ااجتماعيً  الموقؼ كاف إذا الجماعى الحاؿ أو ا،شخصيً  الموقؼ كاف إذا الفردى، الحاؿ عمى

 وليس المتحدث، عند وجدانية حالة عف اتعبيرً  القيـ عف الحديث يصبح يكوف ىذا وعمى
 شر، الكراىية أف إلى يذىب قائال رأينا فإذا ثـ ومف الواقع، عالـ فى شيئا يصؼ الذى بالحديث ىو

 الحب، يسودىـ وأف كراىية، الناس بيف يكف لـ لو وددت: يقوؿ أنو يعنى فيذا خير، والحب
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 بناء نصؼ أف يمكننا بحيث إليو الحتكاـ يمكف اموضوعيً  امعيارً  ىناؾ أف رسؿ يجد ل وبالتالى
 . (ٕٗٔ: رسؿ برتراند نجيب، زكى) شر أو خير بأف فعؿ عمى عميو

 النزعة مف يقترب وكأنو الفكرى، لتوجيو طبيعية نتيجة ىو رسؿ إليو ذىب الذى وىذا
 أحكاـ ىناؾ حيث السماوية، باألدياف يؤمنوف الذيف المفكريف غير عمى ما، بدرجة السوفسطائية

 عمى ويطبقيا المنطؽ لغة استخداـ فى يوغؿ إنو .شر وذاؾ خير ىذا بأف األفعاؿ بعض عمى
 وبالتالى الخطأ، أو بالصواب يوصؼ أف يمكف مما األخالقية األحكاـ يجد فال القى،األخ المجاؿ

 وقائع وحقائقو الخارجى العالـ وقائع بيف يوجد ل حيث عمـ، مف جزءا األخالؽ تكوف أف يجوز ل
 أف يمكف مما والضوء والصوت، والبرودة، الحرارة وقائع مف مثالً  – يكوف كما خمقية، حقائؽ أو

 .والتجريب لمقياس يخضع
 التجديد مبادئ) كتاب فى واضح اعتراؼ بالتأكيد يوجد ل أنو مف الرغـ وعمى
 مما معينة جوانب فى نرى أف نستطيع قد فإننا ،(مور) مف رسؿ أخذىا التى باآلراء (االجتماعى

 واضح ميؿ ىناؾ حاؿ، أية وعمى بالرغبة، مرتبطيف والشر الخير جعؿ إلى ميؿ ظيور يقولو
 الطبيعة عف معينة نظرية ىدى عمى أى األنثروبولوجيا، ىدى عمى األخالؽ تفسير إلى حوظومم

نما بالضرورة، سىء شئ ذلؾ أف إلى اإلشارة القصد وليس البشرية،  رسؿ أف باألحرى يعنى، وا 
 (.ٚٚٙ: ٜٕٓٓ كوبمستوف،) األخالؽ فى خالصة( مورية) نظر وجية مف يتحرؾ

 فى ومضى والغريزة، الدافع: ىما مصدريف مف ينشأ شرىب نشاط كؿ أف عمى رسؿ ويوافؽ
 المرء ميؿ أى الحيوية، قمع يعنى واإلرادة والرغبات األغراض طريؽ عف الدافع قمع إف القوؿ

 النشاط أساس فى تكمف التى الرغبة أف بيد. واعية رغبة عف يتحدث أنو يعتقد أف إلى الطبيعى
 تحت ،(الذىف تحميؿ) كتابو فى رسؿ ويصر. واعية غير األوؿ المحؿ فى تكوف ربما البشرى،
 .واعية غير بدائية رغبة كؿ أف عمى السيكموجية التحميمية النظرية تأثير

 لمنمو، محوريا مبدأ يمتمكوف الناس ألف جيد، شئ ذاتو فى ىو الطبيعى الدافع تعبير إف
 ىذا أف بيد. ءالضو  عف األشجار تبحث مثمما معيف اتجاه فى يقودىـ غريزيا إلحاحا أى

 الطبيعى الدافع اتبعنا فإذا تعديؿ، إلى يحتاج( روسو)بػ  يذكرنا الذى الطبيعى لمدافع الستحساف
 التفكير أى والعقؿ، بناءة، بطريقة بيئتنا فى نتحكـ أف نستطيع ول لو، أسرى نظؿ فإننا وحده،

 أف مف ويمكننا الغريزة،و  لمدافع بالنسبة نقدية وظيفة يمارس الذى ىو الشخصى، غير الموضوعى
خمادىا قمعيا يجب التى الدوافع ىى ما نقرر  دوافع تعارض ألنيا آخر، اتجاه إلى تحويميا أو وا 

 الذى ىو العقؿ أف كما. إشباعيا فى ترغب ل أو تشبعيا، أف البيئة عمى يتعذر ألنو أو أخرى،
 مبادئ عمى رسؿ يصر عندما ؾولذل بناءة، بطريقة معيف، حد إلى بيئتنا فى نتحكـ أف مف يمكننا

 .لمدوافع شامالً  ااستحسانً  يعطى ل فإنو ،(الحيوية)
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 العنصر أف نالحظ ناحية فمف األخالقى، رسؿ لموقؼ مبسط تفسير تقديـ إلى اوسعيً 
 استمر أنو أى يتغير، لـ ومور، ىو فيو يشترؾ عنصرا ظؿ األولى، األخالقية أفكاره فى النفعى
لى صواب، أنيا عمى خيرة نتائج تنتج التى ألفعاؿا تمؾ إلى ينظر أف فى  تنتج التى األفعاؿ تمؾ وا 

 مثالً  شخصاف اتفؽ فإذا المقيد، المجاؿ ىذا فى ممكنة والمعرفة خاطئة، أنيا عمى شريرة نتائج
 أف اتمامً  يستطيعاف فإنيما بالتالى، خيرة وأنيا فييا، مرغوب( س) ولتكف معينة، غاية أف عمى
 تبمغ أف كبيرة بصورة المحتمؿ مف التى األفعاؿ سمسمة أو الممكف، الفعؿ ىو ما مىع حججا يقدما
. محتممة معرفة تمثؿ عمييا متفؽ نتيجة إلى يصال أف المبدأ، حيث مف ويستطيعاف، الغاية، ىذه
 خاصة، بصفة تختمؼ بموغيا يتـ التى المعرفة فإف ا،أخالقيً  يكوف السياؽ أف مف الرغـ عمى لكف،
 آخر، وبمعنى أخالقى، غير سياؽ فى معينة غاية لبموغ المالئمة الوسائؿ معرفة عف ريقة،ط بأية
 (.ٓٛٙ: كولنستوف) (خمقية) أو( أخالقية) تسمى معرفة مف خاص نوع مف قضية تكوف لف إنيا

 ييـ ل إنو القوؿ فيو يصح معنى ىناؾ بأف تاـ وعى عمى كاف رسؿ بأف القوؿ ويمكف
 الناس كاف إذا ما اجدً  اكثيرً  ييـ أنو حيف فى ل، أـ الجيد النبيذ ما شخص قّدر إذا كثيرا

 بالسؤاؿ تتعمؽ ل أنيا عمى العممية العتبارات ىذه إلى ينظر أنو غير. ل أـ القسوة يستحسنوف
 اشيئً  أفعؿ ل فإننى ،(شر القسوة) قمت إذا القيمة، لحكـ الصحيح التحميؿ عف الخالص الفمسفى
 بأف العتقاد، عمى تشجع إنيا بحيث تسير -مثالً  – التربية أف عمى قدرتى ىف يكمف بوضوح،
 عمينا يجب فإف القيمة، بحكـ الخاص رسؿ تحميؿ قبمنا لو لكننا اإلعجاب، عمى بعيد شئ القسوة
 .النظرية الناحية مف امستحسنً  ليس لمقسوة الخاص تقييمنا بأف نسمـ أف

 الخاصة، األخالقية اعتقاداتو عف اعنيفً  اتعبيرً  قدـ نوأل ا،أحيانً  لنتقادات رسؿ تعرض لقد
 أف -استطاع وقد – يستطيع أنو غير القيمة، لحكـ تحميمو مع يتسؽ ل ذلؾ أف مف الرغـ عمى
 ل فإنو قوية، رغبة لديو وألف رغبات، عف رأيو، فى تعبر القيمة أحكاـ أف وىو الواضح، الرد يقدـ
 (.ٕٛٙ: كولنستوف) صحيح الرد أف ويبدو ا،عنيفً  اتعبيرً  إعطائيا فى اتساؽ يوجد

 أف طويمة لسنيف بدىيا لو يبدو كاف أنو (ٕٙٗ: الذاتية سيرتى) فى رسؿ اعترؼ وقد
 عمى طرأ الذى التغير وسبب ا،بدىيً  لو يبدو العكس أف ذلؾ بعد تأكد لكنو الوحيد، الخير ىى المذة
 التجربة أف لؾ سيقوؿ العادى فالفيمسوؼ القية،األخ بتجربتو يسميو أف يمكف ما إلى يرجع تفكيره

 الرأى ىذا ولكف يكوف، أف يجب ما ل فقط، واقع ىو ما عمى تدلنا ألنيا باألخالؽ، ليا صمة ل
 المعرفة فى مشيورة نظرية عمى يعتمد وىو والعممية، الفمسفية الناحيتيف مف اخاطئً  لرسؿ بدا

 اإلدراؾ، عممية فى يحدث الذى أف يعمـ ورسؿ مستقبؿ،ال فالسفة الشباف، مف كثير لألسؼ يعتنقيا
 ما كؿ فكذلؾ تجربة، اإلدراؾ كاف إذا أنو، الواضح ومف. المدرؾ الشئ سببيا ليس المعرفة أف ىو

 طريؽ عف عمييا نتوصؿ التى لممعرفة بالنسبة األسباب مف سبب ألى الزمف إطار فى يتكوف
 .بالستنتاج أخرى معرفة
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 ىو مما ذاؾ أو فيذا ا،تمامً  ممموسة أخالقية معتقدات تولد أف ياشأن مف الظروؼ إف
 عميو سيكوف بما اسمفً  التكيف عادة يستحيؿ الخياؿ فى قصور وبسبب. شر أو خير اآلف، حاضر
 ىذا مف ىى األصيمة األخالقية النوازع أف لرسؿ وبدا. الحقائؽ مف حقيقة أى فى األخالقى الرأى
. وألوانيا أشكاليا نرى كما الشر أو بالخير األشياء فى الرأى نرى الحقيقة فى وأننا الممموس، النوع
 العشر، الوصايا عميو شجعت خطأ لرسؿ يبدو الضمير فى مستكنة األخالقية األحكـ بأف والرأى
 تتأكد حقائؽ مف الستنتاج ىى األخالؽ عمـ فى المثمى الطريقة بأف العتقاد إلى يميؿ وىو

 نجد وىكذا. ليا عينيو يفتح مف لكؿ الحياة تقدمو الذى األخالقى المعمؿ ذلؾ مف وتؤخذ بالتجربة،
 المباشرة األخالقية التجارب ىذه مثؿ مف استنتاجات ىى ليا يدعو أف رسؿ يود التى المبادئ أف

 .الممموسة
 فى كتب حيث المختمفة، معامالتو فى بالعقؿ الستيداء وجوب عمى رسؿ أكد كذلؾ

 ل لمعقؿ، ىدى شئ كؿ فى يمتمس أف اعيدً  نفسو عمى قطع بأنو (ٛٙ: رسؿ) الذاتية سيرتو
 الختيار لعممية طبقا اتدريجيً  عمييا حصموا الذيف أجداده مف منيا جانبا ورث التى الغرائز

 الخطأ عمى الحكـ فى الغرائز وفؽ نسير أف السخؼ مف واعتبر. تعميمو مف آخر اوجانبً  الطبيعى،
 النوع حفظ إلى تؤدى مبادئ كونو يعدو ل ا،سمفً  لحظ كما الموروث، انبالج فإ إذ والصواب،

 أف إل الفرد، لتعميـ اتبعً  اشرً  أو اخيرً  يكوف قد التعميـ عف نتج الذى الجانب ألف إليو، ينتمى الذى
 تحرؽ ألف بريطانيا فى الدماء سفاكة مارى، الممكة دفع الذى الضمير ىذا الداخمى، الصوت ىذا

 .بيديو يسيروا أف العقالء عمى يجب ما ىو ستانت،البروت
 فيما ويرجعيا والرغبة، الدافع: ىما مصدريف إلى البشرية األنشطة ُيرجع رسؿ نجد وىكذا

 نقدية وظيفة يمارس العقؿ بينما الحيوية، مصدر ىى فالغريزة والروح، والعقؿ( الغريزة) إلى بعد
 عف البحث نجاوز أف مف وتمكننا الشخصية، غير المشاعر مبدأ ىى والروح. لمغريزة بالنسبة
 كما ومتاعبيـ اآلخريف األشخاص بفرح الىتماـ بنفس الشعور طريؽ عف خالص شخصى إشباع
 ما تفوؽ غايات تحقيؽ طريؽ وعف كمو، البشرى الجنس سعادة تحقيؽ طريؽ وعف نحف، فينا توجد
 .المتدينيف األشخاص الةح فى اهلل، أو الجماؿ، أو الصدؽ مثؿ ما، بمعنى بشرى ىو

 أساسياف نمطاف لرسؿ بالنسبة ىما والرغبة الدافع بأف اافتراضً  نقبؿ أف نستطيع وربما
 تحتيا تصنؼ أف يمكف التى المقولت ىى والروح، والعقؿ الغريزة، أف حيف فى المبدئى، لممثير

 تكامؿ واضحة، بصورة رسؿ، بخمد يدور كاف ،حاؿ أية وعمى. نعرفيا كما البشرية األنشطة
 عمى نفسو، الوقت فى ويصر والمجتمع، الفرد فى العقؿ توجيو تحت والدوافع لمرغبات تدريجي
 أف ينبغى كاف إذا ألنو الشخصى، غير الشعور عمى القدرة أنيا عمى إلييا منظورا الروح، وظيفة
 الحياة جخار  أنيا ما، بمعنى تبدو، غاية تحقؽ أف دَّ بُ  فال ا،تمامً  بشرية الحياة تكوف

 (. ٜٚٙ: كوبمستوف)البشرية
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 الوالديف نفوس فى المتأصمة فالمعتقدات األخالؽ، تكويف فى اخطيرً  ادورً  التربية وتمعب
 إلى بعد فيما األطفاؿ ىؤلء عمد إذا وحتى األطفاؿ، نفوس إلى لشعورى بطريؽ تنتقؿ والمدرسيف
 نفوسيـ، فى بعمؽ معتمالً  يظؿ ابعضي فإف المتأخرة، حياتيـ فى المعتقدات ىذه مف التخمص
 (.ٕٙٔ: ميخائيؿ يوسؼ) الحرج وقت فى لمظيور مستعدة تكوف بحيث

 نوإ إذ األىمية، مف كبير جانب عمى ،والسادسة الميالد بيف الواقعة الفترة أف رسؿ ورأى
 أف ويجب الكتماؿ، عمى أوشكت قد لمطفؿ الخمقية التربية تكوف أف يجب السادسة، حوالى فى
 المشى تعمـ قد يكوف حيث ؛حياتو سنى أسعد مف الطفؿ حياة مف بالذات الثانية السنة أسئمة فتكو 

 .والقوة بالحرية شعورا الطفؿ لدى حدثافيُ  وىما والكالـ،
 الطفولة خالؿ األىمية مف جانب أخطر عمى رسؿ رأى فى فإنيما والروتيف، النتظاـ أما

 العادات أىـ تكويف عمى العمؿ يوجب والطعاـ، لمنوـ بةفبالنس األوؿ، العاـ خالؿ وخاصة األولى،
 وعدـ الستقرار مف عالية درجة عمى تكوف أف يجب كما يعتادىا، أف فالواجب الطفؿ، لدى الثابتة
 .التغير

 األنانية أف عمى. بذاتو اقائمً  اخمقيً  امفيومً  تشكؿ ل ذاتيا فى األنانية أف رسؿ رأى كذلؾ
 ينحو نوإ إذ الغاز، مثؿ مثمو اإلنسانى األنا أف والواقع. متبمور نحو عمى الحضانة أياـ فى تتبدى
 شكؿ فى الخارجية القوة جعؿ ىو ىنا التربية وموضوع. ما خارجية بقوة يقيد لـ ما النتشار، إلى

 الضرب بطريؽ الخارجى الضغط ىذا يكوف ول نفسو، الطفؿ عقؿ فى وانعطافات وأفكار عادات
 وليس العدؿ، ىى ووجدانو الطفؿ حياة فى تحقيقيا المطموب والفكرة. المختمفة العقاب بألواف أو

 يوسؼ) عميو الستحواذ فى الحؽ لو العالـ ىذا مف امعينً  انصيبً  فرد لكؿ فإ إذ بالذات، التضحية
 (.ٕٚٔ: ميخائيؿ

 طفاؿ،األ لدى اجدً  قوى اإلحساس فيذا بالعدؿ، امباشرً  اارتباطً  مكيةبالمِ  اإلحساس ويرتبط
 وخاصة اليدـ، إلى الدافع يبعد أنو كما بالشئ، العناية لدييـ ينمى نوإ إذ لدييـ، تشجيعو والواجب

 .بنفسو الطفؿ صنعو موضوع إلى متجية مكيةالمِ  كانت إذا
 وىى الناشئة، عقوؿ فى غرسيا إلى المربوف يعمد التى العقمية بالعادات رسؿ ويندد

بداء ،المادى النجاح إحراز سبيؿ فى والقسوة والنظاـ الطاعة  المناىضة لمجماعات الحتقار وا 
 ينتيى مما وىذا معمميو، مف لو يقاؿ ما لكؿ الكامؿ والتصديؽ ،الفرد إلييا ينتسب التى لمجماعة
 لذلؾ وىو لمحياة، منافية العادات ىذه جميع أف رسؿ ورأى. والسطحية العقمية الفجاجة إلى بالفرد
حالؿ والنظاـ، الطاعة محؿ الداخمى والدافع العقمى الؿالستق إحالؿ إلى يدعو  القسوة، العدؿ وا 
 .احتقارىـ محؿ اآلخريف واحتراـ

 ويكتب اإلرادة، حرية بموضوع بالضرورة والواجب واألخالؽ القيـ عف الحديث ويرتبط
 زوايا ثالث مف اإلرادة حرية إلى النظر ضرورة عف الذاتية سيرتو فى (ٖٚ: ٜٓٚٔ رسؿ،)
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 حكـ نظر وجية مف وثانيتيا المطمقة، اهلل بقدرة تتعمؽ أولىا :الوقت نفس فى ومتشابكة مفةمخت
 وكأنيا تبدو فييا، النظر أمعنا إذا أعمالنا، كؿ بأف تقوؿ التى بالحقيقة تتعمؽ وثالثتيا القانوف،
ف معينة، دوافع عف ناتجة  واحدة، لثالثةا الزوايا ىذه أف وجدنا القضية فى رسؿ مع النظر أنعمنا وا 
 الخاص المظير ىو بدوافع األعماؿ وتحديد القانوف، كحكـ الشئ نفس تعنى ،المطمقة اهلل فقدرة
 ىذه مف زاوية كؿ عند التوقؼ منا يتطمب وىذا إنساف، عمى يحكـ عندما القانوف حكـ يراه الذى
 .الثالث الزوايا

 

  هلل؟ المطمقة القدرة نظر وجية مف األمر إلى نظرنا إذا اإلرادة بحرية نعنى فماذا
 ولكف. أحدىا نختار أف أمكننا لمعمؿ، عديدة مجالت أمامنا كاف إذا أنو يعنى ىذا إف

 رسؿ ويعتبر عميو، نعتمد ل أجمعيف، الخمؽ دوف وأننا فييا، يتحكـ ل اهلل فإف التعريؼ، ليذا طبقا
ف محتمؿ، غير أمرا ىذا  أما. استنتاج مجرد المطمقة هللا قدرة أف يعتبر إذ ،مستحيالً  يكف لـ وا 

 كاممة سيطرة يسيطر القانوف أف الواضح فمف القانوف، بحكـ تتعمؽ التى الثانية الزاوية إلى بالنسبة
ذا الراقية، الحيوانات إل نعرفو شئ كؿ عمى  أف ىذا يعنى أل لمقانوف، خاضعا اإلنساف كاف وا 

 إلى بالنظر تتعمؽ التى وىى الثالثة، لمزاوية ةوبالنسب ونموه؟ النبات كتحديد سمفا محددة أعمالو
 دوافع، ادائمً  وراءه وجدنا أمره، كاف ميما عمؿ أى تأممنا ما فإذا الثالثة، الزوايا أقوى فيى الدوافع،

 .أعمالنا تسبب والتى معيا، تتفاعؿ التى القوى عمى المادة سيطرة مف أكثر عمييا لنا سيطرة ل
 أف يمكف ىذا فإف ألنفسنا، دوافع تقديـ إمكاننا فى أنو قوؿال مف البعض بو يدفع ما إف

 أنيا عمى اإلرادة حرية عف الدفاع إف. فييا لنا حيمة ل أخرى وأشياء شخصيتنا تحدده عمال يسمى
 نشعر ول بالفعؿ، توجد التى بالدوافع نشعر ل ألننا اإلجابة، عناء منا يستحؽ ل بو نشعر شئ

 .األمور مف ىاوغير  لممخ، العقؿ بتبعية
 تكوف قد حيث ا،باتً  اإنكارً  اإلرادة حرية إلنكار استعداد عمى ليس فرسؿ حاؿ أية وعمى

 اقويً  اشعورً  بيا يشعر ولـ باؿ، عمى لو تخطر لـ حجج اإلرادة، حرية تؤيد ممتازة حجج ىناؾ
 (.ٗٚ: الذاتية سيرتى)
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 الفصؿ الخامس
 االتجاه التحميمى فى التربية العربية

 

 اعػددً  التقريػب، وجػو عمػى العشػريف القػرف منتصػؼ منػذ العربية والدراسات الكتابات شيدت
 بػالنيج إيمػاف عػف بعضػيا التحميػؿ، نيػج مػف انطمقػت التػى والبحثيػة الفكريػة والجيػود األعماؿ مف

 دوف والدراسػػة لمبحػػث كموضػػوع بالتجػػاه( اىتمػػاـ) مجػػرد عػػف صػػدر خػػراآل وبعضػػيا لػػو، وتحمػػس
 .بو بالضرورة إيماف

 عالمنػػا فػػى التجػػاه ليػػذا منػػازع بغيػػر( اإلمػػاـ) ىػػو كػػاف محمػػود نجيػػب زكػػى الػػدكتور وألف
 لنعػػرض الحػػالى الفصػػؿ فػػى نجػػئ ثػػـ السػػابؽ، الفصػػؿ فػػى األطػػوؿ بػػالعرض خصصػػناه العربػػى،
 التػى التربويػة الفكريػة األعمػاؿ مف تـ ما بعض ثـ التجاه، تناولت التى ،"العممية الرسائؿ" لبعض
 .الطريؽ نفس عمى والبحوث الدراسات مف عدد تناوؿ إلى الفصؿ لينتيى ترجمت

 ثانييمػػا،، و مصػػر داخػػؿ تػػـ مػػا عمػػى اقتصػػرنا أننػػا أوليمػػا، :أمػػريف إلػػى التنبيػػو الميػػـ ومػػف
نمػا طاقتنػا، فيػذا فػوؽ فيػذا لػو، مػؿالكا التمثيػؿ نػزعـ ل مصر، داخؿ تـ ما حتى  عمػى اقتصػرنا وا 
 ىػانى الػدكتور رسػالة فػإف ىنػا ومػف. خبرتنػا فػى يقع لـ مما غيرىا ىناؾ يكوف ربما ونماذج، أمثمة
 فرصػة ليا تتح لـ مما أيضا غيرىا، ىناؾ ربما بتسبرج، جامعة مف عمييا حصؿ التى الستار عبد

 .معرفتو
 أف بعػػد كاتبػػو، ىػػو ىػػانى، الػػدكتور برسػػالة الخػػاص مخػػصالم بػػأف التنويػػو الميػػـ مػػف كمػػا
 .ذلؾ منو لطمبنا ومتفضال امشكورً  استجاب
 

 :العممية الرسائؿ -أوالً 
 الفمسػػػففة تتنػػػاوؿ وجوانػػػب قضػػػايا بدراسػػػة التربيػػػة كميػػػات فػػػى البػػػاحثيف مػػػف عػػػدد قػػػاـ وقػػػد
 :تاليةال الصفحات فى معرفتو لنا أتيح ما إلى نشير تربوية زاوية مف التحميمية

 :أسعد ميخائيؿ يوسؼ: رسؿ برتراند عند التربية فمسفة -ٔ
 تربيػة مػف( تربية أصوؿ) التربية فى الماجستير درجة عمى لمحصوؿ صاحبيا قدميا دراسة

 التربيػة فمسػفة لنتمػاء مػا إشػارة نجػد ل المنشػورة النسخة عمى اطالعنا ومف .ٕٜٙٔ شمس، عيف
 تربويػة آراء مػف الرسػالة ىػذه فى ورد ما بأف الحكـ حقا عبالص ومف التحميؿ، تيار إلى رسؿ عند
 لػـ الباحػث وأف خاصػة التربيػة، فػى التحميمى اإلتجاه تمثيؿ صور مف صورة يكوف أف يمكف لرسؿ
 الجيػػود ىػػذه والرياضػػيات، المنطػػؽ فػػى جيػػوده أساسػػية وبصػػفة رسػػؿ عنػػد الفمسػػفية األسػػس يبػػرز
 فمسػفة عمييػا قامػت التػى السػس مػف اىاًمػ اأساًسػ مػتمث أنيػا مػرة مػف أكثر أوضحنا أف سبؽ التى

 .العتبار ليذا نظرا ىنا أثبتناىا قد التجاوز مف بشئ فإننا ذلؾ ومع التحميؿ،
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 ممػا قميػؿ غيػر بقػدر فيػو اسػتعنا خاصػة، بصػفة رسػؿ برترانػد عػف مطػولً  جػزءا أفردنا وألننا
 .الرسالة إلى ىنا عةالسري اإلشارة بيذه اكتفينا رسالتو، فى الباحث إليو توصؿ

  أحمد: بركات لمطفى والتربية، المنطقية الوضعية فمسفة -ٕ
 ،ٖٜٙٔ عػاـ شػمس عيف تربية مف الماجستير درجة عمى صاحبيا بيا حصؿ رسالة وىى

 الفكػرى المنػاخ كػاف الفتػرة تمػؾ فػى (.ٕ ،ٜٚٙٔ: أحمػد بركػات لطفى)ٜٚٙٔ عاـ كتابا طبعت ثـ
 البػػاحثيف نػػرى إذ اجميًعػػ بمػػداننا فػػى يحػػدث وكمػػا الشػػتراكى، رىالفكػػ المنػػاخ ىػػو مصػػر فػػى السػػائد

 ىنػػػا وىػػو( مايسػػػترو) أمػػاـ يجمسػػػوف موسػػيقية فرقػػة أعضػػػاء وكػػأنيـ والمفكػػػريف والعممػػاء والمثقفػػيف
 بنغمتػػو ليسػػير المايسػػترو يػػد ترقبػػاف وعينػػاه الموضػػوعة،( النوتػػة) وفػػؽ يعػػزؼ كػػؿ – دائمػػا الحػػاكـ
 فرعًيا اعنوانً  تحمؿ الدراسة رأينا ىكذا. أسفؿ أو أعمى إلى يساًرا، أو ايمينً  إف اليد، ىذه حركة وفؽ
 كانػت الرسػالة أف ذلػؾ إلى نضيؼ أف ويجب العربى، الشتراكى المجتمع فى تربوية تطبيقات ىو

 بػػأل القػػوؿ يعػػزز ممػػا المنطقيػػة، الوضػػعية عنػػد( األخالقيػػة النظريػػة) عمػػى أساسػػية بصػػفة مركػػزة
 .الشتراكى العربى والمجتمع رسالةال موضوع بيف عالقة

 شػعار إلػى تسػتند فالدراسػة منيػا،( الغايػة)و الدراسػة( منطؽ) يمثؿ ما لدراستو يقدـ والكاتب
 التجػػارب لكػػؿ مفتػػوح فكػػر العربػى الشػػتراكى الفكػػر" أف يقػػوؿ الفتػػرة ىػذه فػػى مصػػر فػػى معمنػػا كػاف

 مػف الفالسػفة يقدمػو مػا بػيف الػربط فمػ البعض لدى اعتراض ينشأ أف الكاتب توقع وقد ،"اإلنسانية
 النظػػػرة" ىػػػذه بػػػأف بػػػالرد سػػػارع ىنػػػا ومػػػف آراء، مػػػف العربيػػػة الشػػػتراكية احتوتػػػو مػػػا وبػػػيف ،نظريػػػات
 إل. يتحقػؽ ل وعالجػو بعالجػو، المرحمػة ىػذه فػى نطالػب مػا وىػى الكبػرى، مشػكمتنا ىػى. الضيقة

 تفكيرىػػػػا محػػػػور عمػػػػى أيػػػػدينا ووضػػػػعنا جيػػػػًدا وىضػػػػمناىا الفمسػػػػفية والمػػػػذاىب النظريػػػػات تمثمنػػػػا إذا
 ".عميو والباعث

 كػػػاف التػػػى الكتابػػػات مػػػف العديػػػد عمػػػى يطمػػػع أف ل أـ لمكاتػػػب أتػػػيح قػػػد كػػػاف إف نػػػدرى ول
 محمػػود نجيػػب زكػػى الػػدكتور عمػػى حػػاًدا اىجوًمػػ الماركسػػييف المصػػرييف الكتػػاب مػػف عػػدد يسػػوقيا
لػػى الفرديػػة، إلػػى تنحػػاز إنيػػا أسػػاس عمػػى ،المنطقيػػة الوضػػعية إلػػى دعوتػػو بسػػبب  ،(الرأسػػمالية) وا 
لى ( إمبريػالى) أنػو عمػى الفتػرة ىػذه فى إليو نظر والذى ،التقدـ فى واألمريكى اإلنجميزى النموذج وا 

 !استغاللنا يستيدؼ
 عالمة ولكف أحد، عميو يعترض أف مستحيؿ اآلخريف فكر عمى اإلطالع منطؽ فإف طبًعا
 !مجتمعنا فى السائد لمفكر الفكر ىذا( طويعت) إلى باحث يسعى عندما تبرز الستفياـ
: منيػا المنطقيػة، الوضػعية دراسػة يختػار جعمتػو التػى المبػررات مػف عػدًدا الباحث ساؽ وقد

 (ٚ-ٙ ،ٜٚٙٔ: أحمد بركات لطفى)
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 الفمسػػػفية األخطػػػاء مػػػف وتطييػػػره اإلنسػػػانى العقػػػؿ تخمػػػيص بضػػػرورة المنطقيػػػة الوضػػػعية إيمػػػاف -
 سػػميـ بنػػاء عمػػى والحصػػوؿ المنطقيػػة وتركيباتيػػا المغػػة أىميػػة وبيػػاف يػػدتحد طريػػؽ عػػف الميتافيزيقيػػة

 .الفكرى الوضوح لغرض لمعموـ
 وعالمػػو يحياىػػا التػػى فحياتػػو الفػػرد، ذات مػػف يتجػػزأ ل جػػزء القػػيـ بػػأف المنطقيػػة الوضػػعية إيمػػاف -

 فقػد ؾولػذل فيػو، يعػيش الػذى المجتمػع مقومػات إطار فى لو بالنسبة شئ كؿ ىما فيو، يعيش الذى
 التربوى والمغزى والتأممية، المعيارية مف متحررة الطابع عممية األخالقية القيـ جعؿ بضرورة نادت
 أحكامػػو تحميػػؿ إلػػى -الدراسػػة إجػػراء وقػػت – مجتمعنػػا أحػػوج فمػػا جمًيػػا، اواضػػحً  يبػػدو المبػػدأ ليػػذا

 إصػدار فػى اإلمعػاف مف بدلً  واقعًيا تجريبًيا تحقيًقا سموكو وموجيات معايير مف والتحقؽ المختمفة
 !جامح ولكنو طامح خياؿ جناحى عمى السماء أجواء إلى تطير واجتماعية أخالقية فرامانات

 أخالقيػػة حيػػاة إقامػػة وحتميػػة طغيػػاف كػػؿ عػػف وتحػػرره الفػػرد حريػػة عػػف المنطقيػػة الوظعيػػة دفػػاع -
 .والنسحابية الجبرية مف بدلً  والمسئولية الحرية أساس عمى
 متطػػورة ديناميكيػػة لقػػيـ المجتمػػع وحاجػػة الجتمػػاعى، التغيػػر بضػػرورة المنطقيػػة الوضػػعية إيمػػاف -

 ليصػػدر الجماعػػة، عػػف منعػػزًل  الميتػػافيزيقى األخالقػػى يجمػػس أف العبػػث مػػف أف تػػرى ألنيػػا ناميػػة،
 .وحاجاتو بالمجتمع ارتباطيا دوف قائميا ىوى عف إل تعبر ل مطمقة قيما إلييا

 لمنظريػػة التربػػوى التطبيػػؽ) الكاتػػب أسػػماه الػػذى الجػػزء ذلػػؾ ىػػو نظرنػػا يمفػػت مػػا أىػػـ ولعػػؿ
 عػػف يكشػػؼ وراح الميتػػافيزيقى الفكػػر بػػرفض المنطقيػة الوضػػعية شػػعار إلػػى اسػػتند فقػػد ،(األخالقيػة
 ىػػػذا أمثػػػاؿ مػػػف تعميمنػػػا تخمػػػيص فػػػى تفيػػػدنا المنطقيػػػة الوضػػػعية أف مؤكػػػدا خرافػػػى تفكيػػػر صػػػور
 أخػرى فمسػفات ىنػاؾ إف ثػـ ا،تماًمػ الخرافػى التفكيػر يػرادؼ ل الميتافيزيقى التفكير أف مع التفكير،

 .الميتافيزيقى الفكر تنقد بدورىا ىى
 طػالب عمػى مقػرًرا كػاف الػذى المنطػؽ كتػاب فػى متضػمنا كػاف ممػا مثالً  الكاتب يختار ثـ
 بالمػادة، ل بالشػكؿ يعنػى صػورى منطػؽ أنػو إلػى فيشير الستينات، أوؿ فى( أدبى) العامة الثانوية

 التػى صػوره مػف صػورة فيػو يقػدـ بمثػاؿ األرسػطى القياس عقـ عمى يبرىف وىو. بالواقعة ل لفكرةبا
 ،ٜٚٙٔ: أحمػد بركات لطفى) سميمة( المنطقية) الناحية مف فيى ذلؾ ومع الواقع، مع تتطابؽ ل

ٔٗٗ.) 
 .شباؾ إنساف كؿ
 .الذىب مف مصنوع شباؾ كؿ
 .الذىب مف مصنوع إنساف كؿ إذا

 ىػػػذه مثػػػؿ حػػػذؼ التعميميػػػة السػػػمطات واجػػػب فأ" النصػػػح إلػػػى الكاتػػػب سػػػارع فقػػػد ىنػػػا ومػػػف
 ل أو شػعورًيا التالميػذ عمػى آثرىػا ويػنعكس المنطػؽ، إلػى وبالتالى الفكر، إلى تسئ التى األساليب
 "!شعورًيا
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 اآلخػر الػرأي تصػوير إلػى بالباحػث يػدفع الػذى( الفتعػاؿ) لمػدى صػارخ مثػاؿ أمػاـ ىنا إننا
 أف عاقػػؿ إنسػػاف عمػػى يسػػتحيؿ ىنػػا المقدمػػة إف .والنقػػد اليجػػوـ لنفسػػو يبػػرر ىحتػػ مشػػوىة، بصػػورة
 قػد ىػذا وبعػض عميػو، ومتفػؽ بػو مسػمـ ىو ما عمى دائما تعتمد األرسطى القياس ومقدمة يسوقيا،
 العربيػة، يتحػدثوف المصػرييف كػؿ أف فييػا نقػوؿ لقيػاس مقدمػة نضػع قػد كمػا ،( خبرة) نتيجة يكوف
 .العربية يتحدث فيو ثـ ومف مصرى،( سعيد محمد حسف) أفب أخرى مقدمة وبعدىا

 فػػػى لالسػػتعماؿ صػػالحا مػػػازاؿ األرسػػطى القيػػاس فػػػإف أخػػرى ناحيػػة ومػػػف ناحيػػة، مػػف ىػػذا
 تسػتند عندما عممية مجالت وفى بؿ الفقيية، الدينية الدراسات فى وخاصة ،الفكر مجالت بعض
 ألمثمػة مشػاركتو مػف تأكػدنا إذا( أ) المثاؿ أف تبيف أف ونريد صحتيا مف التثبت سبؽ( قوانيف) إلى
 القيػاس ىػذا فػإف كػذلؾ (.أ) المثػاؿ عمػى بالضػرورة ينطبػؽ فسػوؼ( ب) القػانوف عمييػا ينطبػؽ مما
 ل ممػا ومعرفتػو بػو الػوعى فػى ىػاـ األقػؿ عمػى فيػو يسػتخدـ، لػـ إف إنسانى، فكرى تراث مف جزء
 حذفو؟ طمب يبرر

 عنػدما فػديكارت منػو، اسػاخرً ( النفس) فى ديكارت رأىل الباحث يعرض عندما األمر ونفس
 فػإذا المتخمػؼ، طورىػا فػى النفسية الدراسات فى والبحث الدراسة وسائؿ كانت الموضوع ىذا بحث
نمػا ديكػارت رأى( نػدفف) أف ىػذا يعنى فال أحرزتو، ما وأحرزت تقدمت ما  كجػزء لمتالميػذ ندرسػو وا 
 بحػث، كميػج( لمتأمػؿ) خاضػعا فييػا اإلنساف كاف حاؿ يفب يقارف أف يمكف مما الفمسفة تاريخ مف
 !والواقع والتجريب الستقراء عمى تقوـ أخرى لمناىج اخاضعً  اآلف سموكو أصبح ثـ
 :فرج الستار عبد ىانى: َشْفَمرْ  إسرائيؿ لتحميؿ فحص: والتربية الفمسفي التحميؿ -ٖ

PHILOSOPHICAL ANALYSIS AND EDUCATION: AN EXAMINATION OF ISRAEL 
SCHEFFLERʼS ANALYSIS 

UNIVERSITY OF PITTSBURGH (USA)، 1981  
 :التالية الفصوؿ الرسالة ضمت

 المقدمة: األوؿ الفصؿ  
 حمػؿ" تمػرد" حالػة مػف العشػريف القػرف مطمػع مػع العامػة الفمسػفة ميػداف شػيده مػا تضمنت 
 فالسفة" باسـ يعرؼ صار فيما ىاألول المجموعة تمثمت. الفالسفة مف متباينتاف مجموعتاف لواءىا
 فيػػـ الثانيػػة المجموعػة أمػػا. السػواء عمػػى والبريطانيػػة األمريكيػة، الجامعػػات فػى المنتشػػريف" التحميػؿ

ذا. الغربيػػػة أوروبػػػا فػػػى المنتشػػػريف والوجوديػػػة الظاىرياتيػػػة، التوجيػػػات أنصػػػار مػػػف  مفكػػػرو كػػػاف وا 
 التحميػؿ فالسػفة فػإف المجتمػع؛ أزمػة وعمػى ،التقميديػة الفمسػفة عمػى" الحتجػاج" أعمنػوا قد الوجودية

 فػإنيـ ثػـ ومػف بالفمسػفة، أضػرت التػى التقميػدييف، الفالسػفة ممارسػات عمػى" احتجػاجيـ" تمحػور قد
 كيػػؼ: فػى بالبحػػث أنفسػيـ يشػػغموف ل التحميػؿ وفالسػػفة. العمػـ دائػػرة مػف بالفمسػػفة القتػراب حػاولوا
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نما العالـ؟ نفيـ ذا العالـ؟ عف نتحدث كيؼ: وا   الرصػينة؛ المعرفػة إنتػاج: ىى العمـ وظيفة كانت وا 
 .لمفكر المنطقى والتوضيح التحميؿ،: ىى الفمسفة وظيفة فإف

 إدوارد جػػػورج: "التحميػػػؿ عمالقػػػة كتابػػػات وفضػػػؿ بفعػػػؿ ونمػػػت؛ التحميػػػؿ، فمسػػػفة نشػػػأت وقػػد
 ،B. Russell (1872- 1970)" َرِسػؿْ  برترانػد"و ،G. E. Moore (1873- 1958)" مػور
 شػاركوا آخػريف ىنالػؾ فػإف ويقيًنػاL. Wittgenstein (1889- 1951 .)" ِفْتِجنشػتايف لػودفيج"و
 .ومكانة تأثيًرا، األعمى ىـ الثالثة ىؤلء ولكف التحميمية؛ الحركة ىذه فى

 ىجوًمػػا -العشػػريف القػػرف منتصػػؼ عنػػد - شػػيد فقػػد التربيػػة؛ فمسػػفة بميػػداف يتعمػػؽ فيمػػا أمػػا
 derivation الشػتقاؽ مػدخؿ أو ،implications approach المضػاميف مػدخؿ عمػى ضػارًيا

approach األمػر العشػريف؛ القػرف مػف األوؿ النصػؼ خػالؿ التربية فمسفة بناء عمى ىيمف الذى 
" التحميػػؿ" ليصػػير المعنػػى؛ أجػػؿ مػػف ثػػورة: اآلخػػر ىػػو" ثػػورة" الميػػداف يشػػيد ألف الطريػػؽ ميػػد الػػذى
 .العامة الفمسفة فى الحاؿ ىو كما التربية، فمسفة فى الىتماـ مركز ىو

 فمسػػفة" بنػػاء فػػي ممػػثاًل  التحميػػؿ اتجػػاه أنصػػار مػػف التربيػػة فالسػػفة اىتمػػاـ َيُعػػدْ  فمػػـ وعميػػو،
 تمؾ إلى إشارة) التقميدية" اإلِزْمز" قائمة إلى تضاؼ جديدة ism" ِإِزـْ " تقديـ قؿ أو ،"لمتربية تحميمية
 ؛(وىكػػذا. Realism والواقعيػػة ،Idealism المثاليػػة: مثػػؿ اءوالتػػ الُمشػػدَّدة باليػػاء المنتييػػة الكممػػات

 وعثراتػػو؛ التقميػػدى،" اإلـز" اتجػػاه عقػػاؿ مػػف المخػػرج ىػػو -شػػديد يسػػر فػػى -التحميمػػى التجػػاه ألف
 التربية؛ ميداف فى وطرائقو التحميؿ، أساليب تطبيؽ: عمى والجيد الىتماـ كؿ انصب فقد ثـ ومف
 فػػػى نفيػػػـ وأف نعػػػرؼ، وأف تواجينػػػا، التػػػى المشػػػكالت طبيعػػػة يػػػـنف وأف التربيػػػة، لغػػػة نفحػػػص بػػػأف

 ولماذا؟ ُنعّمـ، حيف فاعموف عسانا ماذا: النيائية المحصمة
 داخػػؿ يقفػػوف تربيػػة، فالسػػفة يمثمػػو: األوؿ اتجػػاىيف؛ نمػػو التربيػػة فمسػػفة ميػػداف شػػيد وىكػػذا

 وفنيػػات أدوات تطبيػػؽ فمحػػاولي التحميػػؿ؛ فمسػػفة إلػػى" الػػداخؿ مػػف" وينظػػروف التربيػػة، ميػػداف حػػدود
 .ومفاىيميا التربية، لغة عمى التحميؿ

سػػػيامات بزعامػػة األمريكيػػػة؛ المتحػػػدة الوليػػػات فػػى التجػػػاه ىػػػذا نشػػػأ وقػػد  فمسػػػفة عمػػػالؽ وا 
 .J" ُسػػولِتس جونػػاس: "الفالسػػفة مشػػاىير مػػف يضػػـ) I. Scheffler" َشػػْفَمْر  إسػػرائيؿ" التربيػػة
Soltis، إنػس روبػرت"و "R. Ennis، سػميث انيػؿأوث"و "O. Smith، مػاكميالف جػيمس"و  "J. 

McClellan .الحصر ل المثاؿ سبيؿ عمى.) 
 اىتمػوا ممػف ؛(العامػة الفمسػفة) فالسػفة يمثمػو النشػأة، بريطػانى الثانى التجاه كاف حيف فى
 األشػػػير اإلنجميػػػزى الفيمسػػػوؼ وُيعػػػد التربويػػػة، والمفػػػاىيـ التعميميػػػة، لممشػػػكالت التحميميػػػة بالدراسػػػة

 .التوجو ىذا رائد ىو R. S. Peters" ِبيتْرز ستانمى ريتشارد"
 فمسػػفة فػػى التحميمػػى التجػػاه ودراسػػة فحػػص،: فػػى الدراسػػة مشػػكمة تحػػددت تقػػدـ مػػا وعمػػى

 َشػفَمْر؛ اسػرائيؿ: التربيػة فػى التحميػؿ فمسػفة رائػد كتابػات فى تمثمت كما التحديد وجو وعمى التربية،
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 ميػػداف فػػى التحميػػؿ فمسػػفة -تمعبػػو أف ويمكػػف – تمعبػػو الػػذى ورالػػد وقيمػػة وأىميػػة، طبيعػػة، لبيػػاف
 ".َشفَمر" أعماؿ فى ذلؾ يتجمى كما التربية

 : جوانب ثالثة عمى الدراسة اىتماـ انصب فقد وعميو،
 وبيػػاف جػػذورىا، تتبػػع خػػالؿ مػػف الفمسػػفة؛ ميػػداف فػػى التحميػػؿ لحركػػة التػػاريخى التطػػور  -ٔ

 .اداخمي تشكمت التى المختمفة التجاىات
 والتػػػأثير والتربيػػػة، الفمسػػفة بػػػيف العالقػػػة لطبيعػػة -جديػػػدة زاويػػػة مػػف - المدققػػػة النظػػرة  -ٕ

 التحميػؿ فمسػفة تطبيػؽ وكيفيػة التربيػة، عػف/ فػى" التفمسػؼ" في التحميؿ لفمسفة المباشر
 .التربية ميداف فى

( meta analysis التحميػؿ تحميؿ" )َشفَمر"  عند التحميمى لممدخؿ التحميمى، التناوؿ   -ٖ
 .التربوية والقضايا المفاىيـ، بعض تناولو فى يتبدى كما
 طرائػػػػؽ وطػػػػوَّر، وظَّػػػػؼ، تربػػػػوى لفيمسػػػػوؼ" واألىػػػػـ األعظػػػػـ، الجيػػػػد""َشػػػػفَمر" أعمػػػػاؿ وُتعػػػػد

 األمػر ومفاىيميا؛ التربية قضايا وأصعب أدؽ تناوؿ فى إلييا، وأضاؼ الفمسفى، التحميؿ وأساليب
" سػػػولتس" تعبيػػػر حػػػد عمػػػى" التربػػػوى التحميمػػػى لمفيمسػػػوؼ يػػػًزاومم فريػػػًدا، نموذًجػػػا" منػػػو جعػػػؿ الػػػذى

Soltis. 
 التػػاريخى، التحميػػؿ: يػػأتي فيمػػا المنيجيػػة تحػػددت فقػػد الدراسػػة؛ مشػػكمة طبيعػػة عمػػى وبنػػاء

 بعػض" شػفمر" لتحميػؿ الفمسفى التحميؿ عف فضاًل  الفمسفة، ميداف فى التحميؿ حركة وتطور لنشأة،
 عمػػػى الدراسػػػة تقتصػػػر: يػػػأتي فيمػػػا الدراسػػػة" حػػػدود" عمػػػى التأكيػػػد اطبيعًيػػػ وكػػػاف. التربويػػػة المفػػػاىيـ
 ىػذه إف: واضػحة عبػارة وفػى. فيػو التحميػؿ فمسػفة تػأثير وعمى التربية، ميداف فى" التفمسؼ" طبيعة
 التربيػػة؛ فمسػػفة فػػى جديػػدة" إِزـْ " بوصػػفيا التحميػػؿ فمسػػفة تقػػديـ إلػػى تسػػعى، ولػػف تسػػعى، ل الدراسػػة
نما  means وسػائؿ إلَّ  ىػى مػا التحميػؿ، وفنيػات أسػاليب أف عمػى التأكيد: ىو صدوالمق الغاية، وا 

 .ومسائميا التربية قضايا لتناوؿ األمثؿ السبيؿ أنيا وكيؼ ،end ىدًفا وليست
" نمػوذج" تقػديـ: إلػى - األساس فى - ييدؼ ،"َشْفَمر"  كتابات لبعض" الدقيؽ الفحص" إف
 وعميػو،. التربيػة ميػداف فى" إجرائيا" التحميؿ وفنيات ساليبأ تطبيؽ لكيفية وُمْحكـ دقيؽ، توضيحى
: وىػى األطروحػة؛ ىػذه عمييػا تػدور ،"َشػْفَمر"  عند التفمسؼ أعمدة ىى كبرى قضايا ثالث اختيرت

 .المعرفة ونظرية والتعمـ، والتعميـ التربية، لغة
 :األدبيات مراجعة: الثانى الفصؿ

 الػػػذى ذلػػػؾ األدبيػػات، مراجعػػػة فػػػى" وممػػـز واجػػػب،" تحميمػػى مػػػدخؿ وفػػػؽ الفصػػؿ ىػػػذا سػػار
 .لألدبيات التربوية والمراجعة( ٕ) لألدبيات، التاريخية المراجعة( ٔ: )تحديًدا يتضمف
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 النشػػػػػػأة، وظػػػػػػروؼ ،(فكػػػػػػرة أيّ ) الفكػػػػػػرة لنشػػػػػػأة التػػػػػػاريخى بػػػػػػالتتبع األوؿ، المػػػػػػدخؿ وُيعنػػػػػػى
 مػػف مػػف؟ َيػػدِّ  وعمػػى مػػت،ون وتعػػدلت تطػػورت وكيػػؼ خالليػػا، ومػػف فييػػا، تشػػكَّمت التػػى والفضػػاءات

 .النمو مف مزيد إلى وتُفضى وتؤثر، تنمو، وكيؼ المفاىيـ ول لألفكار، إغفاؿ دوف
 مػػف قػػدَّموه ومػػا والفالسػػفة، لممفكػػريف، تحميميػػة" تاريخيػػة بانورامػػا" تقػػديـ تػػـ الجػػزء ىػػذا وفػػى

 فػػى وأسػػيموا التربيػػة، ميػػداف إلػػى" التحميػػؿ فمسػػفة" الجديػػد لموافػػد الطريػػؽ ميَّػػدوا أنيػػـ وكيػػؼ أفكػػار،
 .بأسره الميداف عمى تييمف سوؼ التى" النعمة ضبط"

 كمػػا -التػػاريخ حركػػة جػػراء الميػػداف شػػيدىا التػػى التربويػػة باألصػػداء: الثػػانى المػػدخؿ وُيعنػػى
 التػػى التربويػػة" التحػػولت" بيػػاف: َتعنػػى لألدبيػػات التربويػػة المراجعػػة فػػإف أدؽ بعبػػارة -سػػابًقا أسػػمفنا
 .تاريخية وقائع مف جرى لما نتيجة ؛الميداف شيدىا

" المركػز" ىػى لتصػير التربػوى، الفكػر عمػى"ىيمنػت" كبػرى قضػايا ثػالث الباحػث رصد وىنا
 التطػػػور) جػػرى بمػػا تػػأثًرا التربيػػػة؛ فمسػػفة ميػػداف فػػى والىتمامػػػات الكتايػػات كػػؿ حولػػو دارت الػػذى

 الفمسػػفة، طبيعػػة( ٕ) منيػػا، يػػةوالغا التربويػػة النظريػػة طبيعػػة( ٔ: )ىػػى القضػػايا وتمػػؾ ،(التػػاريخى
 .التربوية المفاىيـ تحميؿ( ٖ) التربية، وفمسفة

 .القضايا تمؾ فى بشأنو الحديث تـ لما ُمعمًَّقا تحمياًل  الباحث قدـ وعميو
 الفمسفة فى التحميمى االتجاه: الثالث الفصؿ

 ثالث خالؿ مف الفمسفة، فى التحميمى لالتجاه التاريخى المسار تتبع إلى الفصؿ ىذا سعى
 :زوايا
 .تاريخى منظور: والتحميؿ الفمسفة، -ٔ
 .الجديد العصر تحدى -ٕ
 .جديد دور عف تبحث الفمسفة -ٖ

 بػأف توصػيفو عمػى ُمتفقًػا صػار مػا والتػاريخى الفمسػفى، بالتحميػؿ يتناوؿ: األوؿ الجانب فى
 أف) والوضػوح المعنى أجؿ مف" ثورة" شيدت قد العشريف القرف مف الثانى الربع فى العامة الفمسفة
 كتابػػات، خػالؿ مػف ذلػؾ؛ تبػدى كمػا الشػعار ىػو ىػذا صػار ،(تتأمػؿ أف ل تحمػؿ؛ أف ىػو تتفمسػؼ

سيامات  .وشاماًل  ُمدقًقا، وتحمياًل  رصًدا تطمب الذى األمر الفمسفى؛ الفكر عمالقة وا 
 المنػاخ فػإف. ومشػكالتو واىتماماتػو، العقمػى، مناخػو زمػاف لكػؿ كاف لما: الثانى الجانب فى

 وفػى مػداىا، فػى تاريخًيػا مسػبوقة غيػر وبطريقة يتغير، كاف العشريف القرف بداية مع لمعالـ الفكرى
 .ذاتيا الفمسفة ذلؾ فى بما يجرى؛ ما كؿ في أثر الذى األمر قوتيا؛

 الوقػوؼ الطبيعػى مػف كػاف ثػـ ومػف وتنظيًرا؛ تحمياًل  الفالسفة اىتماـ القضية ىذه نالت وقد
 أدت وما والتفكير، النظر، طريقة في تأثيراتو وبياف فييا، جرى ما لرصد الزاوية؛ ذهى أماـ بامعاف
 ".الفمسفى المزاج" فى تحوؿ مف إليو
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 عمػػػى َتعػػػيَّف حيػػػث والثػػػانى، األوؿ؛: لمجػػػانبيف الطبيعيػػػة النتيجػػػة فيػػػو: الثالػػػث الجانػػػب أمػػػا
 العوامػؿ تمػؾ وتحميػؿ دراسػة تحتـ ثـ ومف .جديد دور عف ليا تبحث وأف نفسيا، تراجع أف الفمسفة
 معالمو؟ أبرز وما الجديد، الدور ىذا تشكؿ وكيؼ ،"المراجعة" فرضت التى

 :ومدارسيا التحميمية، الحركة جذور: الرابع الفصؿ
 واألنسػػػاؽ المػػػدارس، عػػػف اختالفيػػػا ومػػػدى التحميميػػػة، الحركػػػة طبيعػػػة الفصػػػؿ ىػػػذا تنػػػاوؿ

 فػػى -يشػػير الػػذى األمػػر التحميمػػى؛ التجػػاه أصػػحاب وبػػ يتميػػز مػػا أبػػرز وبيػػاف التقميديػػة، الفمسػػفية
 كالمثاليػة، التقميدى؛ بالمعنى فمسفة وليست فكرية، مدرسة ليست التحميؿ فمسفة: أف إلى - وضوح

 الىتمػاـ: ىػو ويوحػدىـ بيػنيـ، ُيؤلِّػؼ مػا إف. مشتركة فمسفية عقيدة التحميميوف يممؾ ول والواقعية،
 .المنطقى والتوضيح المعنى، ىى لدييـ الرئيسة المشكمة فوأ وأدواتو، التحميؿ، بأساليب

 لعػػػؿ عديػػػدة؛ بأسػػػماء األدبيػػػات فػػػى إلييػػػا ُيشػػػار" التحميػػػؿ فمسػػػفة"  أف التأكيػػػد المفيػػػد ومػػػف
 المغػػػة وتحميػػػؿ اكسػػػفورد، مدرسػػػة ِكْمبػػػِرْدج، ومدرسػػػة التحميميػػػة، والفمسػػػفة المغػػػوى، التحميػػػؿ: أبرزىػػػا
 يتضمف" التحميؿ فمسفة" اسـ فإف وىكذا. األسماء مف ذلؾ غير إلى. المنطقية والوضعية الدارجة،
 فإنيػػا وتباينػػات، اختالفػػات، مػػف بينيػػا يوجػػد بمػػا التسػػميـ ومػػع ومتنوعػػة، متعػػددة، فمسػػفية اتجاىػػات

 مػػف وحميػػا فيميػػا، يمكػػف الفمسػػفية المشػػكالت -كػػؿ يكػػف لػػـ إف - معظػػـ أف عمػػى بينيػػا فيمػػا تتفػؽ
 .تعمؿ وكيؼ لمغة، الدقيؽ التحميؿ -خالؿ مف وفقط - خالؿ

 مراحػؿ أربػع يحػدد أف أمكػف فإنػو التحميميػة؛ لمفمسفة التاريخى التطور الباحث تناوؿ وعندما
 :تطورىا فى رئيسة

 ثالثػػػة يػػػد عمػػػى العشػػػريف القػػػرف بػػػدايات مػػػع كمبػػػردج جامعػػػة فػػػى بػػػدأت: األولػػػى المرحمػػػة
 ىػػػػذه عمػػػى وُيطمػػػؽ ،(المتقدمػػػة -لػػػىاألو  فمسػػػفتو فػػػى" )ِفْتِجنشػػػتايف" و ،"راسػػػؿ"و ،"مػػػور: "فالسػػػفة
 ".المعاصرة الواقعية"أو"كمبردج جماعة: "المرحمة

 الفالسػػػػفة، مػػػف عػػػدد ُوِجػػػد حيػػػث" فيينػػػا" إلػػػػى األفكػػػار ىػػػذه انتقمػػػت حػػػيف: الثانيػػػة المرحمػػػة
: أيًضػػػا عمييػػػا ويطمػػػؽ" )فينيػػػا حمقػػػة: "باسػػػـ يعػػػرؼ صػػػار مػػػا شػػػكموا الػػػذيف والرياضػػػييف والعممػػػاء،
 عمى. ِفيِجؿْ  -آَيْر  -كارناب- ِشِميؾ: أعالميا أشير ومف ،(العممية والوضعية المنطقية، الوضعية

 .المثاؿ سبيؿ
 ودعاواىما، ألفكارىما، لمتنكر محاولة وفى السابقتيف، لممرحمتيف فعؿ وكرد: الثالثة المرحمة

 نقولػو مػا تحميػؿ إلػى المرحمػة ىػذه رواد اىتمػاـ تحوؿ حيث ؛"المغوى التحميؿ: "ىو جديد اسـ تبمور
 - الثانيػة فمسػفتو فػى" )ِفْتِجنشػتايف قدمو بما متأثريف اليومية؛ حياتنا فى الدارجة الطبيعية لغتنا فى

 تػػػػػػػػأثير تحػػػػػػػت البػػػػػػػػدايات فػػػػػػػى تجمػػػػػػػػى( ٔ: )اتجػػػػػػػاىيف المرحمػػػػػػػػة ىػػػػػػػذه شػػػػػػػػيدت وقػػػػػػػد(. المتػػػػػػػأخرة
 جامعػة ىفػ بعػد، فيمػا تجمػى( ٕ". )فمسػفية مباحػث: "األشػير كتابو فى وخاصة ؛"ِفْتِجنشتايف"أفكار

 .الرابعة لممرحمة الطريؽ ميدت التى" اكسفورد فمسفة: "باسـ يعرؼ صار فيما أكسفورد،
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 حيػػث -لبريطانيػػا الفمسػػفية العاصػػمة -" اكسػػفورد" فػػى وتطػػورت ظيػػرت،: الرابعػػة المرحمػػة
 ؛.(أوسػِتفْ  جػوف -َىيػر - ِاْسِتراوُسػفْ  بيتػر - رايػؿ ِجْمبِػرت) الفالسفة مشاىير مف عدد وجود تزامف
 .المتأخرة" ِفْتِجنشتايف" وفمسفة ،"راسؿ" بأعماؿ تأثروا ممف

 مػػف األربػػع المراحػػؿ ىػػذه بػػيف مػػا عمػػى الوقػػوؼ أىميػػة عمػػى التأكيػػد الضػػرورى مػػف ولعػػؿ
 تمػػت مػػا وىػػو التحميميػػة، الفمسػػفة طبيعػػة لفيػػـ اختالفػػات؛ مػػف بينيػػا عمػػا فضػػاًل  وتػػداخؿ، تشػػابو،
 مرحمػة، لكػؿ الرئيسػة والمقػولت األفكػار، مسػتوى ىعمػ سػواء الفصػؿ؛ ىػذا فػى باستفاضػة معالجتػو

 فييػػػا قػػػدموا التػػػى كتابػػػاتيـ وأىػػػـ مرحمػػػة، كػػػؿ أفكػػػار تشػػػكيؿ فػػػى أسػػػيموا الػػػذيف والػػػرواد األعػػالـ أو
 .الفمسفية ومقولتيـ أفكارىـ،
 التربية وفمسفة التحميمية، الفمسفة: الخامس الفصؿ

 مف العشريف، القرف في التربية فمسفة دافمي حاؿ الناقد الفمسفي بالتحميؿ الفصؿ ىذا تناوؿ
 :التالية والزوايا األبعاد، خالؿ

 عػػػف لمتعبيػػػر الشػػػائعة السػػػتخدامات تحميػػػؿ مػػػف بدايػػػة والتربيػػػة؛ الفمسػػػفة، بػػػيف العالقػػػة قضػػػية( ٔ)
 بنػاء مػداخؿ أىػـ ويعػرض اسػتخداـ، كػؿ عمييػا ينطػوى التػى الػدللت والمضػاميف، التربيػة، فمسفة
 والتربيػة، الفمسػفة، بػيف العالقػة" حتميػة" عمػى لموقوؼ التربية؛ مفيوـ بتحميؿ وانتياءً  التربية، فمسفة
 .التربية فمسفة مكونات وفيـ تحديد، ثـ ومف
 فمسػػفة: "بعبػػارة -دوًمػػا- إليػػو يشػػار والػػذى العشػػريف، القػػرف منتصػػؼ عنػػد التربيػػة فمسػػفة حػػاؿ( ٕ)

 عصػر بغػروب إيػذاًنا كانػت عػدة فمسػفية عووقػائ تطػورات، جػرت حيػث ؛"الطرؽ مفترؽ عند التربية
 .التحميؿ فمسفة فجر وبزوغ ،(ism" اإلِزـ" باتجاه ُيعرؼ ما) التقميدية الفمسفات

 فمسػفة فػى التحميمػى التجػاه لبػدايات والفمسػفى التػاريخى، التحميؿ: التربية فى الفمسفى التحميؿ( ٖ)
 يتعػيف التػى الميػاـ وطبيعػة الجديػد، تجػاهال وأسػس وقواعػد والمحددات، الضوابط: ومساره التربية،
 .الجديد التجاه ليذا وفًقا بيا الضطالع التربية فيمسوؼ عمى
ذا: التربيػػة فػػى الفمسػػفى التحميػػؿ فػػى الجديػػدة التجاىػػات( ٗ)  وفػػى أساًسػػا تيػػتـ التحميميػػة كانػػت وا 

 عمػى ذلػؾ انعكػاس مػدى ىػى النيائيػة الغاية فإف عرفت؟ وكيؼ تعنى؟ ماذا: بالسؤاؿ األوؿ المقاـ
 وفنيػػات أسػػاليب بػػيف -"شػػفمر" وصػػؼ حسػػب –" النصػػيار" ذلػػؾ يتحقػػؽ وأف التعميميػػة، الممارسػػة
 التحميميػػة الفمسػػفة تؤكػػد ذلػػؾ، ولتحقيػػؽ والػػتعمـ؛ بػػالتعميـ المتعمقػػة والىتمامػػات والقضػػايا التحميػػؿ،

 .بوىالتر  وبالبحث العمـ، بفمسفة الفمسفي التحميؿ وربط الىتماـ أىمية عمى
 .التربوية المفاىيـ بعض شفمر إسرائيؿ وتحميؿ فحص: السادس الفصؿ

 أعمػػاؿ فػػى تجمػػى كمػػا التربيػػة؛ فػػى التحميميػػة لمفمسػػفة التطبيقػػى النمػػوذج الفصػػؿ ىػػذا تنػػاوؿ
 -التربية بفمسفة والمشتغؿ -التربية فيمسوؼ عمى يتعيف لما كنموذج ؛"َشْفَمْر  اسرائيؿ" التحميمية رائد
 أىـ عمى التأكيد والضرورى بؿ، -المفيد مف أف الباحث ورأى. التربية فى" يتفمسؼ"حيف"يفعؿ" أف
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"  األنمػػػػاط"أو ،forms"  األشػػػكاؿ" عػػػف بالبحػػػث العػػػاـ الشػػػغؼ": َشػػػْفَمْر "  عنػػػد التحميػػػؿ ُيميػػػز مػػػا
types، المراتػػػػػػػب" أو "categories، القػػػػػػػوى"أو "powers واألفكػػػػػػػار المفػػػػػػػاىيـ، فػػػػػػػى المنطقيػػػػػػػة 
 بمػػا المتػػأثرة" البريطانيػػة الفمسػػفية التقاليػػد" مػػف طاغيػػة مسػػحة تعموىػػا كتاباتػػو وجػػد ذاوىكػػ التربويػػة؛
" َشػػػْفَمر" يتبنػػػى وحػػػيف ،Post-Wittgensteinian"  ِفْتِجنشػػػتايف بعػػػد مػػػا: "عميػػػو نطمػػػؽ أف ُيمكػػػف
 .اكسػػفورد فمسػفة انتقػاده مػف يمنػع لػـ ىػذا فػػإف ؛"اكسػفورد" مدرسػة لػدى التحميػؿ أسػاليب مػف بعًضػا
 منحػازة، غيػر نظػر وجيػة يتبنػى الػذى الفيمسػوؼ ىػو" َشػْفَمْر " إف: عنػو قيػؿ وكمػا واحػدة، عبارة فى
 .بعينو تحميمى لفريؽ موالية، ول

 فمسػػفتو جػػوىر -خالليػػا ومػػف - فييػػا قػػدـ" كبػػرى" أعمػػاؿ ثالثػػة الباحػػث اختػػار ذلػػؾ ولبيػػاف
 :وىى التربوية؛

 إشػكالية -ووظيفتيػا التربية، فى الشعارات طبيعة - وأنواعو التربية، فى التعريؼ) التربية لغة( ٔ)
 (.وأنواعو التربية، فى المجاز

 التعمػيـ - التعمػيـ نمػاذج - التعمػيـ مفيوـ تحميؿ) تعمًما؟ التعميـ يتضمف وىؿ والتعمـ، التعميـ،( ٕ)
 (.بينيما العالقة توضيح ونماذج واإلخبار،

 (.المعرفة شروط - ميـوالتع المعرفة، مفيومى تحميؿ) المعرفة نظرية( ٖ)
 والنتائج الممخص،: السابع الفصؿ

 والفمسػػفى؛ التػػاريخى،: التحمػػيالف تناوليػػا التػػى والعناصػػر األفكػػار، ألىػػـ تمخيًصػػا وتضػػمف
 فمسػفة دارس عمى يتعيف والتى التحميؿ، ذلؾ مف المستقاة النتائج ألىـ وعرًضا الرسالة، خالؿ مف

 لمػا الفمسػفى األسػاس إلحكػاـ يمتزميمػا؛ أف التربيػة ميػداف فػى لمتفمسػؼ يتصػدى مف وعمى التربية،
 التػى والمفػاىيـ والقضايا، التحميؿ، وفنيات أساليب بيف األصيؿ" النصيار" ذلؾ ولتحقيؽ ُيؤدونو،
 يؤكػدىا التػي المنشودة الغاية المطاؼ نياية فى نبمغ حتى ومحددة؛ واضحة بطريقة ليا، يتصدوف

 .ولماذا ُنعمِّـ، حيف نفعؿ عسانا عما وضوح فى نتحدث، وأف نفيـ، وأف نعرؼ، أف": َشْفَمْر " 
 :مدبولى الخالؽ عبد محمد التحميمية، التربية فالسفة عند التربوية المفيومات تحميؿ -ٗ

 شػػمس عػيف تربيػة مػف التربيػة فػى الماجسػتير درجػػة عمػى صػاحبيا بيػا حصػؿ دراسػة وىػى
 بالمغة نوعيا مف األولى" ىى دراستو بأف لباحثا حيتصر  القارئ نظر يمفت ما وأوؿ ،ٜٜٓٔ سنة

 إلػى سػبقو فقػد تربويػة، زاويػة مػف التحميميػة الفمسػفة دراسػة يقصػد كػاف إف الباحث أف ذلؾ، "العربية
 الكثيػػر بتحميالتػػو أرسػػى الػػذى رسػػؿ برترانػػد عػػف بدراسػػتو أسػػعد ميخائيػػؿ يوسػػؼ أوليمػػا: اثنػػاف ذلػػؾ
 وكػذلؾ أسػمفنا، كمػا ،ٕٜٙٔ عػاـ ذلػؾ وكػاف التحميمية، ربيةالت فمسفة عمييا قامت التى القواعد مف

 .ليا عرضنا التى بركات لطفى رسالة
ذا  أف فػػػالحؽ ،(التربويػػػة المفيومػػػات) دراسػػػة إلػػػى التجػػػاه ذلػػػؾ، مػػػف يقصػػػد الباحػػػث كػػػاف وا 
 معينػة نوعية دراسة ىو األساسى محورىا كاف التدريس وطرؽ المناىج قسـ فى تمت عدة دراسات
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ف التحميميػة، المدرسػة أحػدثتيا التػى بالحركػة اتػأثرً  وذلػؾ مػاتالمفيو  مف  عمػى البػاحثوف يػنص لػـ وا 
 األولػى لمطبعػة إعػدادنا عمػى السػابقة الفترة فى بياناتيا عمى حصمنا التى) الدراسات ىذه مف ذلؾ،
 :الميـ الطريؽ ىذا عمى استمرت فالجيود الحاؿ، وبطبيعة ،(ٜٜٚٔ سنة الكتاب، مف
 الحاليػة المنػاىج وتقػويـ الثانويػة، المرحمة لطالب الجيولوجيا مادة فى المناسبة مفاىيـال تحديد – أ

 .ٕٜٚٔ سنة محمد، العظيـ عبد نادية ضوئيا، فى
 .ٜٙٚٔ محمد، حسف فارعة البتدائية، المرحمة تالميذ لدى الجغرافية المفاىيـ تقويـ -ب
 العربيػػػة الجميوريػػػة مػػػدارس فػػػى الثانويػػػة األولػػػى السػػػنة طػػػالب لػػػدى التاريخيػػػة لممفػػػاىيـ تقػػويـ -ج

 .ٜٛٚٔ سنة األشيب، محمد اهلل عبد الميبية،
 الخػػامس لمصػػؼ الجغرافيػػا مػػنيج فػػى البشػػرى النشػػاط مفػػاىيـ تنميػػة فػػى الػػوظيفى المػػدخؿ أثػػر -د

 .ٜٓٚٔ سنة حزيف، الحميد عبد محمد البتدائى،
 محمػد حسػف اليمنيػة، العربيػة الجميوريػةب الثانويػة المرحمػة لطػالب الالزمػة الدينيػة المفيومػات -ىػ

 ٕٜٛٔ سنة جابر، عمى
 :الدكتوراه رسائؿ ومف

 اإلعداديػػة، بالمرحمػػة الجتماعيػػة المػػواد منػػاىج فػػى البيئيػػة التربيػػة مفػػاىيـ لتنميػػة برنػػامج وضػػع -
 .ٜٔٛٔ شمبى، إبراىيـ أحمد
 .ٕٜٛٔ سنة ،الخياط محمد حورية اإلعدادية، المرحمة فى النمو مفاىيـ بناء إعادة -
 عفيفػى، عفيفػى يسػرى بعضػيا، تنميػة وتجربة الثانوية لممرحمة الفيزياء فى األساسية المفيومات -

ٜٖٔٛ. 
 :فنجد التربية، أصوؿ لقسـ بالنسبة أما

 المعاصػػػر، المصػػػرى المجتمػػػع فػػػى العػػػاـ الثػػػانوى التعمػػػيـ فػػػى التربويػػػة وتطبيقاتػػػو العمػػػؿ مفيػػػوـ -
 .ٜٓٛٔ ماجستير، القادر، عبد مصطفى

 .ٜٛٛٔ ماجستير، أحمد، فؤاد فيحس اإلسالمى، التربوى الفكر فى اإلنسانية الطبيعة مفيوـ -
 محمػد عادؿ والمتكمميف، الفقياء عند المنكر عف والنيى بالمعروؼ األمر لمبدأ التربوية األبعاد -

 .ٜٛٛٔ ماجستير، السكرى،
 .ٜٚٛٔ القريشى، حسف عمى والسنة، فالقرآ ضوء فى السياسية التربية لمقومات تحميمية دراسة -

 التربػػوى، الفكػػر عػػف التربيػػة أصػػوؿ قسػػـ فػػى تمػػت التػػى الدراسػػات كػػؿ بػػأف القػػوؿ ويمكننػػا
( الفػػرص تكػػافؤ) تناولػػت التػػى الدراسػػات وكػػذلؾ بػػؿ الفمسػػفية، المػػدارس إحػػدى فػػى التربيػػة ولفمسػػفة

 .األولى بالدرجة مفاىيمية راساتد ىى إنما( الغتراب)و( التربوى التجديد)و( السياسية التربية)و
 خالؿ مف تـ فما ،التحميؿ منظور مف تمت أنيا نزعـ أف دوف الدراسات ىذه كؿ إلى نشير

. وحػدىا شػمس عػيف تربيػة فػى الدراسػات ىػذه وكؿ .الحالى الجزء فى نعرضو ما ىو المنظور ىذا
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 التػى الدراسات قطاع عمى المفاىيمى التحميؿ جيد يقتصر أف المتصور مف فميس الحاؿ وبطبيعة
 .التربية أصوؿ قسـ مظمة تحت تتـ

 التربيػة فيمسػوًفا( بيتػرز ريتشارد)و( ويمسوف جوف) مف كؿ معالجات عمى الباحث ركز وقد
 فتصػػػبح التربيػػػة، فمسػػػفة فػػػى التحميمػػػى التجػػػاه مػػػف اإلنجميػػػزى الجنػػػاح يمػػػثالف بحيػػػث اإلنجميزيػػػة،

 األمريكػى التربيػة فيمسػوؼ كػاف حيث التحميمييف، لتربيةا فالسفة بأعماؿ لمتعريؼ استكمال الدراسة
 فػػى( السػػتار عبػػد ىػػانى) مػػف المقدمػػة المنشػػورة غيػػر الػػدكتوراه لرسػػالة موضػػوعا( شػػفمر إسػػرائيؿ)

 .ليا عرضنا والتى ،(ٜٔٛٔ) األمريكية المتحدة بالوليات بتسبرج جامعة
 مػػف أساسػػى ركػػف لمفػػاىيـا دراسػػة أف مػػدبولى دراسػػة عميػػو قامػػت الػػذى األساسػػى والمنظػػور

 التصػاؿ حمقػة ىػى المفيػوـ فبحوث أخرى ناحية ومف ناحية، مف ىذا التربية، فمسفة دراسة أركاف
 ىنػػاؾ أف البمػػداف مػػف كثيػػر وفػػى مصػػر فػػى الفعمػػى والواقػػع. التطبيػػؽ وبحػػوث التنظيػػر بحػػوث بػػيف
 وبػػيف البحػػوث، زمراكػ وخبػػراء الجامعػػات أسػاتذة مػػف التربيػة فػػى المتخصصػػيف بػيف ممحوظػػة فجػوة

 المفػاىيـ، حػوؿ الخػتالؼ يكوف أف المرجح ومف وتنفيذىا، التعميمية السياسات بوضع المختصيف
 أىميػػة تجػػئ ىنػػا ومػػف. الفجػػوة تمػػؾ يفسػػر أف يمكػػف رئيسػػى سػػبب ىػػو عنيػػا تمػػـز التػػى واإلجػػراءات

 النظػر وجيػات تقريػب فػى الوضػوح ىػذا يسػيـ أف يمكػف حيػث مفػاىيـ مػف تحويو بما المغة وضوح
 (.ٙ ،ٜٜٓٔ: مدبولى الخالؽ عبد محمد)

ف ،التربػوى المفيػوـ لخصػائص تحديػده مػدبولى، دراسة تقدميا التى اليامة الجوانب ومف  وا 
 عامػة، خصػائص أنيػا أـ التحميميػوف إليػو يتجو مما الخصائص ىذه ىؿ: نحكـ أف نستطيع ل كنا

 ليػذه الفكريػة بالمرجعيػة ينبئنػا أف يمكف معيف مصدر إلى ىوامشو فى يشر لـ الباحث وأف خاصة
 المصػدر ىػذا بأف عمًما السطور، ىذه لكاتب الخصائص ألحد وحيد مصدر إل الميـ الخصائص،

: مػػدبولى الخػػالؽ عبػػد محمػػد) ىػػى الخصػػائص ىػػذه ،(بيػػرس) البراجماتيػػة الفمسػػفة لمؤسسػػى ىػػو
ٜٜٔٓ، ٔٚ-ٔٛ :) 

 إلػػى تيػػدؼ التػػى العمميػػة بتمػػؾ يتصػػؿ فيػػوـم ىػػو التربػػوى فػػالمفيوـ التربيػػة، بنشػػاط الرتبػػاط – أ
 سػموكو فى وبالتالى المتعمـ، شخصية مف المختمفة الجوانب فى لو ومخطط مقصود تعديؿ إحداث

 العمميػػة تمػػؾ توجيػػو فػػى العتبػػار موضػػع وحاجاتػػو وطبيعتػػو المجتمػػع بفمسػػفة األخػػذ مػػع الظػػاىر،
 .جمعًيا أو فرًدا نظامًيا، أوًل  نظامًيا ومتابعتيا،

 وطرائػؽ مناشط لكؿ المميز الطابع ذلؾ تحمؿ التربوية فالمفيومات المجتمع، وثقافة التساؽ -ب
 مثػؿ مفيوًمػا نجػد السػتثمار، واجبػة ثروة ويعتبره الوقت قيمة يقدر مجتمع ففى لمجتمعاتيا، الحياة

 نجػػػد ل محػػػافظ، شػػرقى مجتمػػػع وفػػػى التربػػوى، فكػػػره فػػػى كبيػػًرا وزًنػػػا يشػػػكؿ( الفػػراغ لوقػػػت التربيػػة)
 .التربوية والكتابات األحاديث فى ذكر أو وزف أى( الجنسية التربية) لمفيوـ
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 وجػػودة تحقػػؽ ذاتيػػة قػػوة لديػػو وليسػػت مسػػتقاًل، كياًنػػا لػػيس التربػػوى فػػالمفيوـ لمتطبيػػؽ، القابميػػة -ج
جراءات أفعاؿ إلى ترجمتو إلى يحتاج شعار مجرد – كمفظ – ولكف بو، نتمفظ أف بمجرد  .وا 

 رأى دراسػات بعػض فيػو تناولػت الذى األخير جزئيا ىو مدبولى دراسة قدمتو ما أبرز ومف
 أف لػو كػاف إذا أنػو والحػؽ التحميػؿ، فمسػفة منظػور خػالؿ مػف ونقػدا( مفػاىيـ) دراسػات أنيػا الباحث
 الجػػزء، ىػذا فكػرة مػع يتسػؽ فيػذا ،(العمػؿ مفيػػوـ) القػادر عبػد مصػطفى لدراسػة بالنسػبة ذلػؾ يفعػؿ
 مكانػة) عف السطور ىذه كاتب لدراسة بالنسبة النطاؽ ىذا عف يخرج ولكنو مية،مفاىي دراسة فيى
 ممػا قػدمناه مػا أف ذلػؾ،  (ٔٓٔ ،ٜٜٓٔ: مػدبولى الخالؽ عبد محمد)( التربوى الفكر فى العمؿ
 تحميؿ) أو( فمسفى تحميؿ) بعممية نقوـ أف ىنا نقصد لـ فنحف لغوى، وتوضيح بياف ىو إليو أشار

ف بػو، يقومػػوف مػا أف إلػػى التنبيػو عمػػى التحميػؿ فالسػػفة حػرص وقػػد ،(منطقػى  ألفػػاظ يتنػاوؿ كػػاف وا 
 .لغوًيا تحمياًل  يستيدفوف ل أنيـ إل المغة،

 لمػػػا( تعريفًػػػا) تقػػػدـ أف عمػػػى دائًمػػػا تحػػػرص دراسػػػة كػػػؿ بػػػؿ عديػػػدة، دراسػػػات فينػػػاؾ كػػػذلؾ
 والتحميػػؿ صػػحتو، فػػى يعتقػػد الػػذى المعنػػى يحػػدد أف البحػػث ولصػػاحب مصػػطمحات، مػػف تسػػتخدمو
 أجػزاء سػائر فػى أعمنػو الػذى التعريػؼ بيذا الباحث التزاـ مدى عف يكشؼ أف وظيفتو مف الفمسفى
 التحميمػػى، النقػػد مػوطف ىػػو ىػػذا أف نظػف فػػال البدايػػة، مػف قدمػػو الػػذى المعنػى ينقػػد أف أمػػا دراسػتو،
 ذلؾ ومف ،(يميةمفاى) دراسة عادة يقدموف ل الباحثيف ىؤلء معظـ أف وىو عميو نؤكد عما فضاًل 
 عمػػػى وأثػػػره القػػػومى التجػػػاه) عػػػف خضػػػر محسػػػف دراسػػػة مػػػدبولى، تناوليمػػػا المتػػػيف الدارسػػػتيف تمػػػؾ

 التعمػيـ حركػة عمػى الحزبيػة الممارسػة أثػر) عػف محمػود المطيػؼ عبػد ودراسػة، ( مصػر فى التعميـ
 (.ٖٓٔ-ٕٓٔ ،ٜٜٓٔ: مدبولى الخالؽ عبد محمد( )مصر فى

 تركػز التػى التربيػة بدراسػات نفسػو يحصػر آف المفػروض مف فكا الباحث نقد أف رأينا وفى
 المصػطمحات، لػبعض تعريفػات دراسػاتيـ مقدمػة فػى قػدموا لمػف بالنسبة أما المفاىيمى، البحث فى
 .الكممة بمعنى مفاىيمية دراسات ىذه تكف فمـ
 :تأصيمية تحميمية دراسة محمود، نجيب زكى كتابات فى القيـ -٘

 عمػػى لمحصػػوؿ صػػاحبيا بيػػا تقػػدـ رسػػالة وىػػى رسػػالف، الوىػػاب دعبػػ المعػػز عبػػد لعثمػػاف 
 .ٜٜٙٔ طنطا، تربية مف التربية فى الفمسفة دكتوراه درجة

 التربوى، المجاؿ استيدفت الرسالة أف إل العنواف، فى تظير ل التربية أف مف الرغـ وعمى
 مػػف يقػػرب امػػ صػػفحاتيا عػػدد وبمػػغ مجمػػديف، مػػف تكونػػت ضػػخمة، رسػػالة وىػػى .وممارسػػة فمسػػفة

 .الكبير القطع مف صفحة السبعمائة
( التحميػػؿ لفمسػػفة العربيػػة النسػػخة) محمػػود نجيػػب زكػػى نعتبػػر ألننػػا الرسػػالة ىػػذه اخترنػػا وقػػد

 األساسية، والمسممات المنيج وحدة مف الرغـ وعمى بو، لخاصا الجزء فى بالتفصيؿ أوضحنا كما
 رؤيتػو، عمى بصماتو يترؾ وأف دَّ بُ  ل فمسفتو عف خاللو مف المفكر يعبر الذى الثقافى السياؽ فإف
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 ارتضػى قػد محمػود نجيػب زكػى أف عمػى يبػرىف أف عمػى دراسػتو مػف الباحػث ىػدؼ فقػد ىنا، ومف
 إننػى: "قولػو مفكرنػا عػف الباحػث ينقػؿ وىنػا القػيـ، إلى الرؤية زاوية حيث مف( اإلسالمى النموذج)

 والوسػػائؿ الػديف مػف الحػوافز جػاءت إذا إل يتحقػؽ لػف. نيوضػػنا بػأف اإليمػاف يكػوف مػا أشػد مػؤمف
 دينػػا فػػى تتحقػػؽ أف ليػػا نريػػد قػػيـ صػػميميا فػػى الحػػوافز أف وىػػو ظػػاىر، لسػػبب ولمػػاذا؟ العمػػـ، مػػف

 ...الػديف ىو الوحيد مصدرىا كاف وربما األوؿ، مصدرىا الحافزة؟ القيـ بيذه نأتى أيف فمف الواقع،
 (.ٜٖٕ ،ٜٓٛٔ: محمود نجيب زكى) لخإ

 عػػػف تحػػػوؿ قػػػد محمػػػود نجيػػػب زكػػػى أف إلػػػى الػػػبعض فيػػػو ذىػػػب رأًيػػػا الباحػػػث نػػػاقش وقػػػد
 مراحػػػؿ إحػػػدى" كانػػػت الفمسػػػفة ىػػػذه إلػػػى توجياتػػػو وأف العمميػػػة، التجريبيػػػة أو المنطقيػػػة، الوضػػػعية
 عػػف تراجػػع قػػد بأنػػو القػػوؿ وكػػذلؾ ،(ٕٚ ،٘ ،ٜٜٗٔ ،: اهلل عبػػد فتحػػى محمػػد)" الفكػػرى تطػػوره

 وأنػو ،(ٕٔٔ ،ٜ٘ٛٔ: المطيػؼ عبػد كمػاؿ)( العربػى الفكػر ديػدتج) كتابػو منػذ المنطقيػة الوضػعية
 طػػرأ" وأنػػو ،(ٜٜٗٔ: العزيػػزى خميػػؿ خديجػػة)" السػػتينات حتػػى المنطقيػػة الوضػػعية عمػػى. اسػػتقر"

 التػراث عمػى إطالعػو نتيجػة المنطقيػة الوضػعية مبػادئ مػف محمػود نجيب زكى موقؼ عمى تحوؿ
 بتقػويض كفيمة المنطقية الوضعية أف فى السابؽ يورأ عف نيائيا تخمى قد أنو المؤكد فمف. العربى

 (.ٖٙ ،ٜٜٗٔ: محمود حنفى عمى) الميتافيزيقا
 التحميػؿ لفمسػفة محمػود نجيػب زكػى انتمػاء اسػتمرار فػى دعػواه صػحة عمى الباحث وبرىاف

 ٜ٘ٚٔ سػنة معػو أجريػت مقابمػة عػف نقمػو مػا ،(ٚٗٔ ،ٜٜٙٔ: الوىػاب عبد المعز عبد عثماف)
 معينػػة نظػػر لوجيػػة النتمػػاء مػػف انوًعػػ دىّ لػػ" الفمسػػفة اتخػػذت األكاديميػػة الزاويػػة فمػػ أنػػو فييػػا يػػذكر
 ألكتػب كنػت لػو،  اآلف حتػى ومازالػت والمحاضػرات، والمقالت الكتب فى قوتى بكؿ عنيا دافعت
 يطمؽ التى النظر وجية وىى كتبت، ما غير كتبت أو قمت، ما غير قمت لما شيئا، أقوؿ أو فييا،
 كاف فكرى بواجب قمت أننى أعتقد المجاؿ ىذا فى العممية، التجريبية أو المنطقية ةالوضعي عمييا
 أف يػػذكر ٜٜٓٔ عػاـ وفػى ،(ٛٙٔ ،ٜٜٓٔ: عػػوؼ أبػو الػػرحمف عبػد) أحػػد عميػو يطمػع أف لبػد
 التحميمػى بمنيجيػا المنطقيػة الوضػعية اختػار قػد وأنػو لألفكػار، وتوضػيح تحميػؿ ىػى الفكريػة حياتو

 نجيػػػب زكػػػى) األجػػػؿ يحػػػيف حتػػػى أصػػػنع أظػػػؿ ؼو وسػػػ وأصػػػنع صػػػنعت ىكػػػذا ،سػػػبابأل المنطقػػػى
 وجيػػة لنفسػػو صػػاحبنا اختػػار" يقػػرر ٜٜٔٔ عػػاـ لػػو كتػػاب آخػػر وفػػى ،(ٕ٘ٔ ،ٜٜٓٔ: محمػػود
 يبػػيف تحمػػيال إليػػو ينتييػػاف ومػػا والفكػػر العمػػـ تحميػػؿ فػػى( امنيًجػػ) الفمسػػفى الفكػػر تجعػػؿ التػػى النظػػر

 (.ٖ٘ٛ ،ٜٜٔٔ: محمود نجيب زكى)" الفاسد مف الصحيح
 البػاحثيف مػد فػى فكره مساىمة عف يكشؼ اعرضً  لمفكرنا آلراء عرضو فى الباحث واجتيد

 وضػوح عمػى يسػاعد التحميػؿ ىػذا مثػؿ أف حيػث التربيػة، لغػة تحميػؿ عمػى يسػاعدىـ بمػا والدارسيف
زالة ودقتيا، المغة ىذه  اكثيػرً  طياتػو فػى يحمػؿ – اعموًمػ – المغػوى فالنسػؽ جمميػا، مػف الغموض وا 
 فػػى تشػػارؾ التربيػػة ولغػػة فيػػو، وأفعالنػػا العػػالـ، حػػوؿ والعتقػػادات المسػػتقرة، غيػػر الدعػػاءات مػػف
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 ألىػػداؼ التوجيػػو إعػػادة قػػوة تمتمػػؾ تربويػػة اأفكػػارً  نجػػد فإننػػا وىكػػذا. اعموًمػػ ىػػذه، المغػػة خصػػائص
جػػراءات  التعمػػيـ المشػػكالت، حػػؿ الطفػػؿ، حػػوؿ المتمركػػزة التربيػػة المفتػػوح، التعمػػيـ: مثػػؿ المػػربيف وا 

 تربيػػة الناقػػد، ؿقػالع تربيػػة التربويػة، الػػرـز التربويػة، البػػدائؿ السػموكية، األىػػداؼ العمػؿ، طريػػؽ عػف
 التربيػة، أسػممة الثقػافى، التموث لمواجية التربية والبيئة، المدرسة بيف الربط تكاممية، تربية اإلنساف
 (.ٜٛٔ ،ٜٜٙٔ: المعز عبد عثماف) لخ..إ.التعميـ مجانية الحوارى، التعميـ

 تكػػوف لكػػى ذاتيػػا، فػػى قػوة تمتمػػؾ ل التربيػػة لغػػة نسػػميو مػا يشػػكؿ ممػػا وغيرىػػا األفكػػار ىػذه
 يستخدمونيا الذيف يفيـ أف: أمريف مف فالبد القوة، ىذه عمى نحصؿ ولكى التوجيو، فى فعالة أداة

 فارغة، شعارات تصبح التربوية الكممات مف اكثيرً  فإف ،الفيـ ىذا وبدوف بعمؽ، األفكار ىذه ىيكؿ
 وبيػػػذا المػػؤثرة، أسػػمائيا مػػػف جذابػػة سػػتارة تحػػت شػػػئ ل لتعمػػؿ اإلجػػازة سػػػتعطى إنيػػا. أسػػوأ ربمػػا

 الثػانى واألمػر. ومعقولػة عمميػة تربويػة خطػة أنػو يبػدو فيما تنشأ قد التربوية األخطاء فإف الطريؽ،
 فنسػػأؿ نجيػػب، زكػػى قررىػػا كمػػا ،المعنػػى نظريػػة ومفيػػوـ لمعمػػؿ، خريطػػة: الفكػػرة مفيػػوـ نوظػػؼ أف

 إلػى تحولػت إذا قػوة ذات تكػوف التربويػة الفكرة إف التربوى؟ المصطمح ىذا يعنى ماذا: ادائمً  أنفسنا
 ىػو ويصػبح المعمػـ، لػدى معنػى ذات التعمػيـ عمميات تصبح وبيذا. فصؿ كؿ وفى أى فى تطبيؽ
 واستراتيجيات لخطط مارس وأكثر التالميذ، لمشكالت اتشخيصً  وأكثر التعميمى، لمموقؼ افيمً  أكثر
 ىػذه فػى التعمػيـ ألف واألخطػاء، لمنجاحات – فعاؿ بشكؿ – تقويما وأكثر مالئـ، نحو عمى التعميـ
 .فيـ عمى اقائمً  بؿ ا،غرضيً  ول اميكانيكيً  يكوف لف الحالة

 أساسػػػية أسػػػباب عمػػػى اقائًمػػػ مفكرنػػػا عنػػػد القػػػيـ قضػػػية عمػػػى لمتركيػػػز الباحػػػث دافػػػع وكػػػاف
 (:ٖ: زالمع عبد عثماف)
 .لألفراد بإكسابيا التربية قياـ وضرورة القيـ أىمية أبرز قد زكى الدكتور أف -ٔ
 .كمو الثقافى البناء جوىر ىى القيـ بأف آمف أنو -ٕ
 جوانبيػا بعػض فػى بحػث وقػد والتشػريعية، والتعبديػة والخمقيػة العقديػة اإلسػالـ بمبػادئ سمـ أنو -ٖ

 .الغرب مف لو سابؽ موقؼ عف وتراجع مع المعاصرة، لمصر قيـ خريطة عف
 .الراىف والعربى والحضارى الثقافى الواقع قيـ تغيير إلى كتبو ما بكؿ ىدؼ تنويرى مفكر أنو -ٗ
 بعػد ذو منيػا وكػؿ عميقيا، األبعاد، متعدد تحميميا وفكرا لمقيـ، محدد تصور ذات فمسفة لو أف -٘

 .قيمى
 الػػدكتور كتابػػات فػػى واسػػعة مسػػاحة حتػػؿي لػػـ أنػػو رغػػـ اإلسػػالمى، بالبعػػد الباحػػث واىتمػػاـ

 فػػى صػػعوبة الباحػػث واجػػو وقػػد. إسػػالمى توجػػو مػػف الباحػػث عػػف نعرفػػو مػػا إلػػى يرجػػع ربمػػا زكػػى،
 – والحػػؿ التربيػػة، فػػى المعيػػارى التػػأممى التجػػاه حػػذؼ مػػف التحميػػؿ فمسػػفة تقتضػػيو مػػا وراء السػػير
: المعػػز عبػػد عثمػػاف) المعياريػػة ةالفمسػػف وبػػيف التحميمػػى التجػػاه بػػيف التكامػػؿ فػػى ىػػو – رآه كمػػا

 عمميػا ىػو التربيػة مجػاؿ فػى المعياريػة التأمميػة الفمسػفة تؤديو ما أىـ أف يرى إذ ،(ٕٓٓ ،ٜٜٙٔ
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 التربيػة بػيف الصػمة إنكػار يمكف فال مستحيؿ، الجانب ىذا فى الحياد أف ذلؾ التربية، قيـ عالـ فى
 غيػر والحيػاد وتطبيقيػا، نظريػا التربيػة فػى يػوـ كػؿ تؤخػذ القيميػة واألحكػاـ فالقرارات القيمة، وأحكاـ
 مسػػػمحا المشػػػكمة المنطقػػػة ىػػػذه إلػػػى يػػػأتى الػػذى ىػػػو المعيػػػارى والفيمسػػػوؼ الحالػػػة، ىػػػذه فػػػى ممكػػف
. القيمػة مشػكالت مػع التعامػؿ أجػؿ مػف البحػث، مػف تطبيقى وبشكؿ الخمقية، األنساؽ عف بمعرفة
 األولػى الدرجػة فػى الوقػت نفػس فػى ىػى قيـبػال الخاصػة اإلفػادات إف" أوكونػور قػوؿ كػاف ىنا ومف
 ولكػػػػف ،(ٜٚ ،ٕٜٚٔ: أوكونػػػػور. جػػػػى. دى)" وسياسػػػػاتنا أفعالنػػػػا لتوجيػػػػو العمميػػػػة األىميػػػػة مػػػػف

 ينبغػى لمػا إرشػادا يقػدـ الػذى المعيػارى فالفيمسػوؼ إذف اإلفػادات، ىذه تقديـ عمى يقدر ل التحميمى
 وسػواء الػدور، بيػذا يقػوـ أف المحايػد لمنطقػىا التحميمػى يسػتطيع ل فجػوة يمػأل التربية فى يفعؿ أف

 والقتراحػات الذكيػة لألبحػاث الحاجػة إنكػار يمكػف ل فإنػو ،ردئ أو حسف بشكؿ الميمة ىذه أديت
 .التربوية القيـ عالـ فى المعقولة

 قيمػة، وثمػانيف ثمػاف منيػا واسػتخراج محمػود نجيب زكى كتابات محتوى بتحميؿ الباحث قاـ وقد   
 (:كمو الثانى الجز  ،ٜٜٙٔ: الوىاب عبد المعز عبد عثماف) يمى فيما منيا مثمةأ إلى نشير
 والحرية المساوة مثؿ عميا، قيمة والثقافى والفكرى العممى فاإلبداع والفكر، العمـ فى اإلبداع -

 ىػى مػا بمقػدر الحيػاة فييػا تسػرى واألمػة خػالؽ، مبدع ىو ما بقدر حى واإلنساف والعدالة،
 صػػنعو كمػػاؿ مػػف أفضػػؿ فيػػو ،ىػػزيالً  اإلبػػداع كػػاف لػػو وحتػػى واإلبػػداع، ؽالخمػػ عمػػى قػػادرة
 يبقػػى حػيف فػى ووجػوده ىويتػػو لػو يحقػؽ بنفسػو لنفسػو اإلنسػػاف يصػنعو مػا ألف ذلػؾ الغيػر،
 (.ٕٗ ،ٜٙٛٔ: محمود نجيب زكى) امستعارً 
 يكمف أنو وجد القيمة، ىذه فى ضعؼ مف حادث ىو فيما التعميـ مسئولية عف تساءؿ ولما

 بمػػنيج الكتفػػاء أى والتثقيفيػػة، التعميميػػة حياتنػػا فػػى والتمخػػيص والحفػػظ، الترديػػد مػػنيج طغيػػاف فػػى
 (.ٛ٘ٗ: المعز عبد عثماف) الستقرائى العممى المنيج اكتساب دوف والتخزيف، والتسميع الحفظ
 الثقافػػة تحػػديث عوامػػؿ ومػػف األفكػػار، فعاليػػة عوامػػؿ مػػف عامػػؿ الفكػػر فنقػػد الفكػػرى، النقػػد  -

 ثقافيػػػة، قيمػػػة يعتبػػػر صػػػحيح، بعمػػػـ الميتػػػدى الموضػػػوعى بالنقػػػد الفكػػػر تعقػػػب إذا بيػػػة،العر 
 .والثقافية الفكرية الحياة ميزاف لعتداؿ وميمة
 المتمقػػػى أمػػػاـ تكػػػوف أفأى  ،(النقػػػد) ىػػػو الحريػػة أركػػػاف أوؿ أف فعنػػػده لمحريػػػة، ركػػػف والنقػػد

 أف أمػػا الػػرفض، ومبػػررات القبػػوؿ مبػػررات بالتػػالى لػػو فتكػػوف يتمقػػاه لمػػا والتمحػػيص الفحػػص فرصػػة
 مػػػف الجيػػػد ليتبػػػيف والتقميػػػب والتركيػػػب التحميػػػؿ دوف تحػػػوؿ عازلػػػة، بأغمفػػػة مغمفػػػة البضػػػاعة تجيئنػػػا
 فػػى وىػػو يحركيػػا مػػف يحركيػػا العػػرائس، مسػػرح فػػى كالػػدمى نكػػوف أف نمبػػث ل أننػػا فمعنػػاه الػػردئ،
 (.٘ٔ٘: المعز عبد عثماف) الخفاء

 تقػدير محػؾ وىػى الحضػارة، فػى اإليجابيػة المشػاركة عميػو يطمؽ ما وىى الحضارية، الفعالية   -
ذا .األمػػػـ  أف يكفييػػػا ل معاصػػػرة فإنيػػػا والتقنيػػػة، العمػػػـ بمػػػنيج األخػػػذ ىػػػو المعاصػػػرة أصػػػؿ كػػػاف وا 
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 وفػػػى صػػػنعيا فػػػى الفعميػػػة المشػػػاركة تضػػػيؼ أف دَّ ُبػػػ ل بػػػؿ أصػػػحابيا، مػػػف العصػػػر معػػػالـ نشػػػترى
 (.ٙ٘٘ ،ٜٜٙٔ: المعز عبد عثماف) المستمريف وتقدميا تجددىا

 المبتغاة، األىداؼ لتحقيؽ العممى المنيج باستخداـ:  الناجحة السبؿ رسـ أى العممى، التخطيط -
 فيترؾ العممية، الييئات مف ذلؾ غير أو البحوث مراكز وفى الجامعات فى العمماء دور تىيأ وىنا
 إنمػػا القيمػػة وىػػذه. النجػاح ليػػا وفيرجحػػ القيمػػة وىػذه. النجػػاح ليػػا يرجحػػوف التػى الوسػػائؿ رسػػـ ليػـ
 عبػد عثمػاف)" والتػدبير التخطػيط دقػة" سػمييا وىػو وبالتقنيػة، بػالعمـ اإليمػاف مػف أساسػى جػزء ىػى
 (.ٛٔٙ: المعز

 :اأيضً  منيا فنذكر مفكرىا، كتابات مف الباحث استنبطيا التى األخرى القيـ أما
 -بػالواقع الرتبػاط -المعرفػة حػب -العمػؿ حػب -العدؿ -المسئولة الفردية -بالتقنية العمـ -الحرية
 -المسػػػػاواة-العصػػػػر عمػػػػى النفتػػػػاح -واألدب الفػػػػف تػػػػذوؽ -الػػػػوطنى اإلنتمػػػػاء -الجمػػػػالى الػػػػذوؽ

 -الموضوعية -التسامح – التوحيد -المواطنة – التحميؿ – المستقبمية -الصدؽ -العقمية الستنارة
 -األسػرى النتمػاء -األمانػة -الديمقراطية -العقؿ إعماؿ -الوضوح -التعبير دقة -الثقافية الوحدة
 العقػػؿ بػػيف المزاوجػػة -العروبػػى النتمػػاء -هلل التعبػػد -التػػراث تقػػدير -التعػػاوف -الحاضػػر معايشػػة
 .إلخ. والوجداف

 :المترجمات – اثانيً 
 :كتابيف إل أمامنا وليس

 :أوكونور. جى. دى تأليؼ التربية، فمسفة فى مقدمة -
 فقد الترجمة أما ،ٜٚ٘ٔ عاـ صدر اإلنجميزى واألصؿ فيمى، فالدي سيؼ محمد.د ترجمة

 العػػدد أف تػػذكرنا إذا خاصػػة ىامػػة خطػػوة يعػػد الكتػػاب ىػػذا ترجمػػة أف ولشػػؾ .ٕٜٚٔ عػػاـ صػػدرت
 مػف األوؿ ىػو الكتاب ىذا وأف البراجماتى، التجاه تردد كانت إنما التربوية المترجمات مف األكبر
 .تحميمى رمنظو  مف التربية يقدـ الذى نوعو

 لػػـ المؤلػػؼ أف مػػف لمترجمػػة مقدمتػػو فػػى المتػػرجـ عميػػو أكػػد مػػا ىػػو احقًػػ يسػػتوقفنا مػػا لكػػف
 يػربط أف يحػاوؿ لػـ كمػا بعينيػا، تربويػة أفكار أو نظريات عف بياف أى تقديـ"  كتابو مف يستيدؼ

 ألىػـ حديثػة فمسػفية معالجػة أولً  أراد قػد ىػو إنما معيف، فمسفى بناء بأى النظريات أو الفكار ىذه
 (.المترجـ مقدمة ،ٕٜٚٔ: أوكونور)" بالفمسفة الرتباط ذات التربية قضايا

 النظػر وجيػة" أف مػف لكتابػو مقدمتػو فػى نفسػو المؤلػؼ ذكػره بمػا نقارنػو كػى ىػذا إلػى نشير
 المؤلػؼ أف يقوؿ المترجـ جعؿ ما وربما". المعاصر الفمسفى التحميؿ" نظر وجية ىى ىنا المقدمة

 ىػذا" بقولػو السػابقة العبػارة المؤلػؼ بو أكمؿ ما ىو ،"فمسفى بناء بأى" أفكار مف يقدمو ما يربط لـ
نما الفمسفة، فى وحيدة" مدرسة" عمى ادائمً  يظف كما ينطبؽ، ل العنواف  إلى لنشارة يستخدـ ىو وا 
 (.ٙ ،ٕٜٚٔ: أوكونور)" اجدً  متباينة نظر وجيات ذوى الفالسفة مف كبير عدد
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 :لسببيف التحميؿ لفمسفة الكتاب ىذا تمثيؿ عمى التأكيد إلى نتطمع كنا ننافإ ذلؾ ومع    
 فػػى اعتقػػؿ الػػذى العربػى، العػػالـ فػػى التربػوى الفكػػر موسػػوعة فػػى ليػا صػػفحة فػػتح – أوليمػا

، وجو عمى وحده البرجماتى الفكر  أخرى رؤية زوايا ىناؾ أف والخبراء الباحثوف يعرؼ لكى العمـو
 السػنوات فػى أخذوا التربوى بالبحث المشتغميف مف اعددً  ىناؾ وأف خاصة ية،البرجمات الزاوية غير

ف ،الماركسػػى الفكػر مػػف برافػػد العربػػى التربػوى الفكػػر يغػػذوف األخيػرة  حيػػث السػػـ، ىػػذا يحمػؿ لػػـ وا 
 (.النقدى التجاه) اسـ احاليً  يستخدـ

 ل أنيػػػػػـ يعنػػػػى ل الفمسػػػػفى بالتحميػػػػؿ المشػػػػػتغميف بػػػػيف وتباينيػػػػا اآلراء تعػػػػدد أف – ثانييمػػػػا
 أف -مػػا لتجػػاه يؤرخػػوف عنػػدما – الفمسػػفة مؤرخػػو يؤكػػد مػػا فكثيػػرا واحػػدة، مظمػػة تحػػت يتجمعػػوف

 أف دوف التجػػػاه، نفػػػس عاصػػػرت أو سػػػبقت أخػػػرى آراء فػػػى تمػػػتمس أف يمكػػػف( ابػػػذورً )و( ابعًضػػػ)
 .طبعا التجاه بوجود التسميـ لنا يبرر ل وىذا مظمتو، تحت أصحابيا نصنؼ

 تنميػة) التربيػة أىػداؼ أىػـ مػف أف عمى تأكيده الكتاب ذلؾ قدميا التى اليامة اراألفك ومف
 ىػو مثممػا كثيػريف نظر فى احسنً  اأمرً  ليس اليدؼ وىذا ،(ٕٕ ،ٕٜٚٔ: أوكونور)( النقدية النظرة
 التعمػػػيـ فقػػػادة ذلػػػؾ، تفسػػػير عسػػػيرا ولػػػيس(. المعرفػػػة فػػػى الرغبػػػة إثػػػارة) مثػػػؿ ليػػػدؼ بالنسػػػبة األمػػػر

 وىػػؤلء الدينيػػة، أو القتصػػادية أو السياسػػية لممؤسسػػات ممثمػػيف يكونػػوف مػػا عػػادة عنػػو فوالمسػػئولي
 النقػدى التنػاوؿ تسػتيدؼ التػى الجزئية الصريحة التجاىات تشجيع يستطيعوف ل مصالحيـ بحكـ

 الناقػػد الصػػريح التجػػاه ىػػذا أصػػحاب إلػػى ادائًمػػ ينظػػر كػػاف ىنػػا ومػػف القائمػػة، والسػػمطات لممػػذاىب
 لو تحدث أف ليا كاف ما الكبرى التحولت أف لنا تؤكد التاريخ حقائؽ أف مع ،(شغب مثيرو) بأنيـ
 وخمؿ وعيب نقص مظاىر مف هر و تيع مما القائـ الوضع مف بقمؽ يشعروف الناس مف نفر يوجد لـ
 .السبؿ بشتى بذلؾ التصريح عمى ويعمموف ويسعوف ،

 فػػى سػػابقة صػػفحات فػػى لػػو عرضػػنا اممػػ الكثيػػر إلػػى باإلضػػافة – الكتػػاب لنػػا أبػػرز كػػذلؾ
 عمػػى اواضػػحً  بػػدا قػػد أنػػو – التحميػػؿ منظػػور مػػف التربويػػة والقضػػايا المفػػاىيـ لػػبعض تناولنػػا سػػياؽ
 مسائؿ إلى انصرؼ قد والوسيطة القديمة األزماف فى الفمسفة انتباه أف العممى المنيج شمس بزوغ
 أو فييػػا الفصػػؿ يػػتـ ل مسػػائؿ نػػتكا نيػػاإ إذ اإلطػػالؽ، عمػػى تخصػػيـ أمػػورا الحقيقػػة فػػى تكػػف لػػـ

 اإلنسانية المعرفة صؿأ مثؿ الفمسفية القضايا مثال أرسطو يناقش فمـ العمماء، ساليببأ إل تقريرىا
 قضػػايا أيضػػا نػػاقش بػػؿ فحسػػب، والجسػػد العقػػؿ بػػيف العالقػػات أو األخػػالؽ أو األخػػالؽ طبيعػػة أو

 وترتيبيػػا السػػماوية األجسػػاـ وطبيعػػة وف،لمكػػ الفيزيػػائى والتركيػػب اإلحسػػاس، ميكانيكيػػة مثػػؿ عمميػػة
 الوقػػت، نفػػس فػػى اوفيمسػػوفً  اعالًمػػ يكػػوف أف مػػف إنسػػاف أى يمنػػع مػػا ىنػػاؾ ولػػيس. ذلػػؾ بواشػػ ومػػا
 فمػف الفمسػفية، وقضػاياه العمميػة قضاياه بيف بوضوح يميز أف اإلنساف ىذا يستطع لـ إذا أنو عمى

 الحػػد ىػػذا وضػػع فػػى أرسػػطو فشػػؿ وقػػد .وفمسػػفتو عممػػو مػػف كػػؿ ذلػػؾ مػػف يقاسػػى أف اجػػدً  المنتظػػر
 (.ٖٗ ،ٕٜٚٔ: أوكونور) تقريًبا الوسيطة القروف فالسفة جميع ذلؾ فى تبعو وقد الفاصؿ،
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ذا  قػػػد ،والجتماعيػػػة الطبيعيػػػة بػػػالعموـ المتعمقػػػة تمػػػؾ وخاصػػػة،  المشػػػكالت بعػػػض كانػػػت وا 
 الصػػعوبة لكػػف. موتحسػػ أف لمفمسػػفة تبقػػى آخػػر كمػػا ىنػػاؾ أف إل التجريبيػػة، بػػالطرؽ حسػػميا أمكػف
 المطمػؽ إيمػانيـ تػأثير تحت وسبينوزا ديكارت حاوؿ وقد طريقة، أو منيج عمى العثور ىى الكبرى
 بػػو حمػػوا الػػذى األسػػموب بػػنفس الفمسػػفية النتػػائج صػػحة إثبػػات لمبرىػػاف الرياضػػية األسػػاليب بكفايػػة

 حػاول الػذى لبػدييياتا أسػموب فيػـ أسػاءا ألنيمػا ينجحػا لػـ فإنيمػا الحقيقػة وفى اليندسة، مشكالت
 لكػػف الفمسػػفية، المنػػاظرات ولغػػة الرياضػػية الرمزيػػة بػػيف الفػػرؽ الوقػػت نفػػس فػػى وأغفػػال اسػػتعمالو،
 عمػى ينصػب بحيث الىتماـ مجرى بتحويميـ الفمسفى الفكر أفادوا وكانط لوؾ مثؿ آخريف فالسفة
 نظريػة) باسػـ امعروفًػ أصػبح ما بروز إلى أدى مما وقدراتنا، قوانا وامتحاف العقمية مدركاتنا فحص
 (.ٖٙ ،ٕٜٚٔ: أوكونور) التربية فمسفة تقدـ فى أثره لو كاف مما ،(المعرفة

  مور. ت تأليؼ: التربوية النظرية -
 الترجمػػة ىػػذه تعتبػرشػػيحة، و  التػػواب عبػد المجيػػد عبػػد.ود الصػادؽ، أحمػػد محمػػد.د وترجمػة

 إلػػى يتػػرجـ تحميمػى تربيػػة لفيمسػػوؼ لثػانىا العمػػؿ فيػػو األىميػة، مػػف كبيػػرة درجػة عمػػى اعممًيػػ عمػالً 
 .التربوية النظرية ىو لأ( التربية فمسفة لب) بػ تسميتو يمكف ما يتناوؿ وأنو خاصة العربية، المغة
 المغػالة بو بمغت الذى( أوكونور) كتاب بعد يجئ أف أخرى، أىمية الكتاب ىذا عمى يضفى ومما
 كانػت ولمػا المعيػار، وىػى النمػوذج ىػى العمميػة ريػةالنظ يعتبػر أف العممػى المػنيج عمػى السير فى

 مػػف بػػأف حكػػـ الماديػػة، العمػػوـ موضػػوعات عػػف الحػػاؿ بطبيعػػة تختمػػؼ التربيػػة موضػػوعات طبيعػػة
 مػف وىػو –( مػور) فجػاء وناقشػناه، لػو عرضػنا أف سػبؽ الػذى األمر تربوية، بنظرية القوؿ العسير
 عمػػى أنػػو كػػذلؾ وليثبػػت التربويػػة، نظريػػةال عػػف الحػػديث مسػػار ليصػػحح – التحميمػػى التجػػاه نفػػس
 يجعػؿ قػد ممػا واردة الجتيػادات أف إل وآخػريف، أوكونػور مػع تظممػو التحميميػة مظمػة أف مف الرغـ

 الجميع يصب( اقالبً ) الفمسفى النتماء فميس آخر، إلى فيمسوؼ مف تتفاوت الفمسفى الموف درجات
 .مةمتماث واألفكار متشابية اآلراء تخرج بحيث فيو،

 (:٘ ،ٜٙٛٔ: مور. ت) ىو الكتاب لترجمة دفعيما ما أف المترجماف ذكر وقد
 فيػو التربويػة، النظريػة وىػو بعػد، يحسـ لـ امطروحً  سؤالً  يشكؿ مازاؿ اموضوعً  يتناوؿ إنو – أولً 

 .الجتياد إلى ويدعو التفكير يثير احيً  يزاؿ ما خالفى سؤاؿ
 بمفيوميػا التربيػة فمسػفة وىػو مصر، فى التربوية لمدراسات النسبةب اجديدً  اميدانً  يتناوؿ إنو – اثانيً 

 .التربية دراسة فى المدخؿ أىمية إلى النظر ويمفت الحديث،
 يشػتمؿ إذ التربويػة، الدراسػات فػى عميػو يبنػى وأساس يحتذى انموذجً  يكوف لكى يصمح إنو – اثالثً 
 .موضوعية بطريقة التربوى الفكر لنقد تصمح التى المعايير بعض عمى يحتوى إطار عمى
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 يعمػف أف الحػالى لمكتاب بالنسبة كذلؾ نتطمع كما األوؿ، لمكتاب بالنسبة األمر كاف ومثمما
 اليويػة بيػذه القػارئ وعػى أف ذلػؾ، ( التحميميػة) وىػى أل لممؤلػؼ( الفمسفية اليوية) عف المترجماف

 .يكتب لما أعمؽ فيما يتيح وأساسى ىاـ أمر
 ىػػذا فإ حيػػث ،(بيتػػرز. س. ر) كتبيػػا التػػى المػػوجزة المقدمػػة تمػػؾ ىػػو النظػػر يمفػػت وممػػا

 المشػتغميف لممعممػيف قيمػة ذات تكػوف أف بيتػرز منيػا آمػؿ تربويػة سمسػمة مػف جػزء ىو إنما الكتاب
 (.ٙ ،ٜٙٛٔ: مور. ت) والمربيف بالتدريس فعالً 

 ىػػو ىنػػا إبػػرازه نػػود مػػا ولكػػف سػػابؽ، فصػػؿ فػػى( مػػور) أفكػػار لػػبعض عرضػػنا أف سػػبؽ وقػػد
 مػػف الػػبعض يدعيػػو لمػػا ونقػػده التربويػػة، النظريػػة دراسػػة إلػػى التربيػػة دارس حاجػػة عػػف الجيػػد دفاعػػو
 إل يحتػاج ل التعمػيـ بمينػة لالضػطالع يعػد مػف أف يتصػوروف ىػؤلء مثػؿ إف .ضرورية غير أنيا
 وأمػػا ذكار،والسػت القػراءة ىػو األوؿ األمػػر إلػى والطريػؽ. بالػذات والثقػػة العمميػة بالمػادة معرفػة إلػى
 خػػػالؿ مػػػف تكتسػػػب فإنمػػػا نفسػػػيا، التعمػػػيـ ميػػػارة أمػػػا. افتراضػػػيا يمكػػػف أو فتكتسػػػب، بالػػػذات الثقػػػة

 لعقمػة المػرء اسػتخداـ حسػف خػالؿ ومػف الفصػؿ، فػى عمميػـ يؤدوف وىـ األكفاء المعمميف مالحظة
 (.ٔٔ ،ٜٙٛٔ: مور. ت)

 يػػػذكرونيا مػػػا وغالبػػػا ة،التربويػػػ لمنظريػػػة بالتػػػدريس فعػػػال المشػػػتغموف المعممػػػوف يػػػتحمس ول
ذا محبوب، غير ادراسيً  اموضوعً  باعتبارىا  مػا افغالًبػ المينيػة حياتيـ فى مواجيتيا إلى اضطروا وا 
 فيمػػػا التربويػػػة النظريػػػة وتشػػػتمؿ العاديػػػة، فصػػػوليـ عػػػف بعيػػػدوف خبػػػراء يريػػػده كشػػػئ إلييػػػا ينظػػػروف
 ولػػػذلؾ نجاحيػػػا، ليػػػـ وتبػػػيف جربوىػػػا التػػػى الطػػػرؽ مػػػع تتعػػػارض أف يمكػػػف مقترحػػػات عمػػػى يػػػروف،
 وتحمػؿ (.ٕٔ ،ٜٙٛٔ: مػور. ت) الممارسػة مقابػؿ فػى نظريػة مجػرد باعتبارىػا المعممػوف رفضيا
 إل تربويػػػة ممارسػػػات مػػػف فمػػػا المواقػػػؼ، ىػػػذه لمثػػػؿ مػػػوجز رد عمػػػى الكتػػػاب مػػػف األخيػػػرة السػػػطور
 – التربويػػة لمنظريػػة العمميػػة الختاميػػة النتػػائج وىػػى – المبػػادئ ىػػذه معينػػة، مبػػادئ وراءىػػا وتوجػػد
 ومػف. األجػؿ قصػيرة محدودة جزئية تدريسية مواقؼ إلى اإلشارة مف أبعد إلى تمضى ألنيا عامة،
 أو كالرياضػيات، مػا مػادة نػدرس أف يجػب أننػا القائمػة بالحقيقة تتصؿ التى تمؾ المبادئ ىذه أمثمة

،  عمػى ضػوءا تمقػى والتى ،التمميذ بمغيا التى النمو مرحمة مع تتفؽ التى بالطرؽ ،التاريخ أو العمـو
 تطابؽ والتى النشطة، الفعالة مشاركتو وتضمف اىتمامو تشغؿ والتى فيو، يعيش الذى لمعالـ فيمو

 لتواجػػو الممارسػػة فػػى تفصػػؿ أف إلػػى تحتػػاج المبػػادئ ىػػذه مثػػؿ. اأخالقًيػػ تبريػػره يمكػػف ممػػا أفكارنػػا
 .الطفؿ حاجات

 تكوف أف لبد ،نجاحو مف اواثقً  عممو فى القدـ راسخ يكوف أف يريد الذى المعمـ فإف وىكذا
لى ألىدافو بوضوح امدركً  يكوف أف يجب. المعنى بيذا عامة نظرية لديو  تبريرىا يمكف مدى أى وا 
 ،ٜٙٛٔ: مػػػور. ت) األىػػػداؼ تمػػػؾ تحقيػػػؽ فػػػى احتمػػػال األكثػػػر بالطريقػػػة معرفػػػة لديػػػو تكػػػوف وأف

ٔٙٚ.) 
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 عػػف أخػػرى، فصػػووؿ ضػػمف فصػػالً  ،التحميميػػة التربيػػة فييػػا جػػاءت أخػػرى ترجمػػات وىنػػاؾ
 :منيا نذكر التربوية، ومضامينيا فمسفية، ومدارس مذاىب

 الخػامس، الفصػؿ التحميمية احتمت حيث لوقا، نظمى ترجمة ،(نيممر) ػل التربية فمسفة إلى مقدمة -
 منطؽ -والسيكموجيا المنطؽ – والتحميؿ المنطؽ: فتناوؿ المنطقية، األبعاد عمى المؤلؼ فييا ركز

 .المساواة مفيوـ -التدريس مفيوـ – والمغة التحميؿ -التدريس فى المنطؽ -البحث
 العتيبػى، جويعػد بػدر، و عمػى إسػماعيؿ سػعيد ترجمػة لنيممر، الحديثة، التربية فى الفكرية الحركة -

 المفػػػػاىيـ: حػػػػوؿ الفصػػػػؿ موضػػػػوعات فػػػػدارت الكتػػػػاب، مػػػػف األوؿ الفصػػػػؿ ىنػػػػا، الحػػػػديث وتنػػػػاوؿ
 والبحػث التحميػؿ -الفعاؿ التحميؿ -المعمـ وسمطة الكالـ صناعة -والكالـ المغة ألعاب -والكممات
 .تقييـ -نقد -الحرة التربية مفيوـ -التربوى

  بيف بدر الدكتور ترجمة: صموئيؿ كرافر،، و ىاورد أوزموف،: مف لكؿ لمتربية، الفمسفية األصوؿ -
 فػى التحميميػة الحركػة: حػوؿ فػدار امف،الثػ الفصؿ التحميمية عف الحديث احتؿ وقد. العتيبى جويعد
 -المغػػػوى التحميػػػؿ – والتحميػػػؿ المنطقيػػػة الوضػػػعية -التحميميػػػة الحركػػػة وبدايػػػة الواقعيػػػة – الفمسػػػفة
 التحميميػػة الفمسػػفة نقػػد – المػػنيج -التعمػػيـ طػػرؽ -التعمػػيـ أىػػداؼ -التعمػػيـ وفمسػػفة الفمسػػفى التحميػػؿ

 (.رايؿ) تمييز – التعميـ فى
 :دراساتو  بحوث – اثالثً 

 تربية أساتذة بيا يقوـ التى والبحوث الدراسات مف مصر فى العربى التربوى الفكر يشيد لـ
 مػف الفمسفى الفكر شيد ما بمثؿ المعاصر الفكر فى التحميؿ فمسفة وحجـ يتفؽ اعددً  تعميـ وخبراء
 الخصػػػوص، وجػػػو عمػػػى فمسػػػفة كأسػػػتاذ محمػػػود نجيػػػب زكػػػى.د بػػػو قػػػاـ الػػػذى الواسػػػع النشػػػاط ذلػػػؾ

 .العموـ وجو عمى وكمفكر
 التجػػاه ليػػذا يحفػػر كػػى دءوب بجيػػد السػػتار عبػػد ىػػانى.د يقػػوـ أف المتوقػػع مػػف كػػاف وقػػد

 فمسػفة ودرس تخصػص الػذى الوحيػد ىػو – اآلف حتػى – باعتبػاره التربػوى فكرنػا فػى واسػعا مجرى
 .ممحوظة درجة إلى الكتابة شحيح أسؼ بكؿ لكنو قميمة، غير سنوات التحميمية التربية

 عػػػف دراسػػػتو ىػػػى – التحميميػػػة النظػػػر وجيػػػة مػػػف – دراسػػػة وأوؿ السػػػتار، عبػػػد ىػػػانى دراسػػػات -ٔ
 أداة يسػػػػتخدـ فيػػػو ،(،ٜٜٛٔ: السػػػػتار عبػػػد ىػػػػانى( )فمسػػػفى تحميػػػػؿ السياسػػػى، والحيػػػػاد المدرسػػػة)

 أوضػحناه، أف سػبؽ الػذى السػياقى،( المعػانى) المعنػى خػالؿ مف( الحيادية) مفيوـ متناول التحميؿ
 – ىػػذا ومعنػػى. بيػػا( يسػػتخدـ) التػػى بالكيفيػػة وأيضػػا المفػػظ، فيػػو يػػرد الػػذى المغػػوى بالسػػياؽ طالمػرتب
( نتخيػػػػؿ) أف أيضػػػػا وعمينػػػػا حقيقيػػػػة مواقػػػػؼ نستحضػػػػر أف عمينػػػػا فػػػػإف – التحميميػػػػة الفمسػػػػفة وبمغػػػػة

 تحديػد باإلمكػاف فإنػو التربيػة، عػالـ إلػى عػدنا ما فإذا ،(الحياة) لفظ فييا يستخدـ مواقؼ( نخترع)و
 ىػانى) يمػى فيمػا التربويػة وكتاباتنا أحاديثنا فى( الحيادية) لفظ بيا( نستخدـ) التى الطرؽ مف عدد
 :(ٗٗ ،ٜٜٛٔ: الستار عبد
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 .شئ أى فى أو شئ أى حياؿ ثابتة قناعات لديو تكف لـ إذا إل( محايًدا) يكوف ل المعمـ -
 .كانت أيا الذاتية اتوقناع عف تدريسو فى يفصح لـ ىو إذا( محايًدا) يكوف المعمـ -
 فػػػى مادتػػو عػػػرض عنػػد مػػا ألمػػػر تعصػػبو أو حماسػػو يظيػػػر لػػـ ىػػو إذا( محايػػػًدا) يكػػوف المعمػػـ -

 .الفصؿ
 الموضػوعات – يسػمى ما – عمى المنيج اشتمؿ إذا( محايدة) تكوف( التعميـ نظاـ أو) المدرسة -
 النظػػاـ أو) والمدرسػػة ،(لمثػػاؿا سػػبيؿ عمػػى. والعمػػوـ والحسػػاب والكتابػػة كػػالقراءة) وفقػػط؛( المأمونػػة)

 غير إلى.والقتصاد والسياسة التاريخ مثؿ مساقات برنامجيا تضمف إذا( محايدة) تكوف ل( التعميـ
 (.المأمونة غير) الموضوعات مف ذلؾ
 قضػػية حيػػاؿ امنحػػازً  اموقفًػػ يتخػػذ لػػـ( ىػػى إذا أو) ىػػو إذا( امحايػػدً ) يكػػوف( المعمػػـ أو) المدرسػػة -

 .أخالقية
 موضػػػوع فػػػى امنحػػػازً  اموقفًػػػ اتخػػػذت( ىػػى إذا أو) ىػػػو إذا( امحايػػػدً ) يكػػػوف( المعمػػػـ أو) سػػةالمدر  -

 .لموقفيا مدعمة والشواىد األدلة تكوف أف شريطة خالفى
 المفظ يكوف متى لنا ليبيف تحميمية وقفة يتوقؼ( السياسة) لمفظة ىانى.د مناقشة سياؽ وفى

 مػا اأحياًنػ التربيػة فػى كتاباتنا فى نناإ يثح ،Vagueness( اغامضً ) أو Ambiguous( امبيمً )
 (.ٓ٘ ،ٜٜٛٔ: الستار عبد ىانى) الثانية فى نقع ما أخرى اوأحيانً  األولى فى نقع

 ىػػذا يجعػػؿ ل مػػا لفػػظ معػػانى فتعػػدد ومتعػػددة، كثيػػرة معػػانى لػػو ألف ل امبيًمػػ يكػػوف فػػالمفظ
نمػا مبيمػا، المفظ نمػا واحػد، شػئ إلػى ل يرتشػ بطريقػة( يسػتخدـ) حػيف مبيمػا المفػظ يكػوف وا   إلػى وا 
 ،(المسػئولية)و( الخبػرة)و( الحريػة) مثػؿ بألفػاظ مميئػة فيػى التربية، أزمة ىى وىذه أكثر، أو شيئيف
 مختمػػؼ لػػدى عديػػدة أشػػياء تعنػػى ألنيػػا( مبيمػػة) ألفػػاظ وكميػػا نفسػػو،( التربيػػة) لفػػظ ذلػػؾ فػػى بمػػا

 .األفراد
 غير) ما سياؽ فى استخدامو يكوف حيفو  ،(دقيؽ غير) يكوف حيف( اغامضً ) يكوف والمفظ

 حينمػا اغامًضػ يكػوف والمفػظ. غامضػة عبارة تصبح الغامض المفظ فييا يرد التى والعبارة ،(واضح
 المفػػظ نسػػتخدـ أف يجػػب كػػاف إذا مػػا نقػػرر أف فييػػا يصػػعب( متقاربػػة) أو( متشػػابية) مواقػػؼ تظيػػر
 (.ٔ٘ ،ٜٜٛٔ: الستار عبد ىانى) فييا

 الدراسػات أىػـ مػف وىػى ،السػابؽ الفصػؿ فػى بيا استعنا ىانى دكتورلم أخرى دراسة وىناؾ
 ضػرورة فييػا جاء والتى ،(لمنطقى لمتوضيح محاولة التربية، فمسفة) عنوانيا والتى المجاؿ ىذا فى
 إثػػارة مجػػرد إف معممػػيف؟ أـ فالسػػفة وتػػدريب بإعػػداد معنيػػوف نحػػف ىػػؿ: بصػػراحة أنفسػػنا نواجػػو أف
 الطػالب نعػد ل إننػا. لمجميػع اواضػحً  لػيس – يبػدو فيمػا األمػر وكػأف – اتمميًحػ – تفيػد السؤاؿ ىذا

 سػػوؼ – ايقيًنػػ – إليػػو يحتػػاجوف مػػا فػػإف ثػػـ ومػػف التربيػػة، لفمسػػفة أسػػاتذة أو لمتربيػػة فالسػػفة ليكونػػوا
 مػػف الطػػالب فيػػو يطمػػح مػػا قصػػارى إف. الغػػرض ليػػذا يعػػدوف الػػذيف أولئػػؾ يحتاجػػو عمػػا يختمػػؼ
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 منػػػو يفيػػػدوا أف يمكػػػف( عممػػػى) بشػػػئ يخرجػػػوا أف ىػػػو التربيػػػة فمسػػػفة ىفػػػ( واحػػػد) لمقػػػرر دراسػػػتيـ
 ىػػى التربيػػة فمسػػفة دراسػػة مػػف الغايػػة تصػػبح ذلػػؾ وعمػػى. والتعمػػيـ الػػتعمـ عمميتػػى فػػى ويسػػتخدموه

 التػى الخبرة فى المتضمنة والجزئيات بالعناصر تاـ وعى عمى يصبحوا أف عمى الطالب مساعدة"
 وبػذؿ الىتمػاـ منيا يستحؽ التعميـ مف نوع أى: وتقويميا ائيابن عف المسئولوف ىـ يكونوف سوؼ
 (.ٕٔٚ ،ٖٜٜٔ: الستار عبد ىانى)" الجيد

 يعممػػوا أف القادمػػة، األجيػػاؿ عقػػوؿ تشػػكيؿ ميمػػة إلػػييـ تسػػند أف قبػػؿ إذف، الطػػالب يحتػػاج
 مػػةقي تتحػػدد وىكػػذا. ويمارسػػونو بػػو يقومػػوف فيمػػا( يتفمسػػفوف) بوضػػوح العقػػؿ عممػػوفيُ  كيػػؼ أنفسػػيـ
 ،التعمػػيـ بموقػؼ تتعمػؽ ألسػئمة إجابػات مػف تقدمػو مػا خػالؿ مػف ل ،لمطالػب بالنسػبة التربيػة فمسػفة
نمػػا  ىػػذه أف ذلػػؾ وتفاعالتػػو، الموقػػؼ حػػوؿ( أسػػئمة) مػػف الطالػػب عقػػؿ فػػى تثيػػره مػػا خػػالؿ مػػف وا 

 مػف مػا كػؿ عمػى وتقضػى وأفكػاره، تصػوراتو ثػرىوتُ  األشػياء، إلػى نظرتػو مف وتعمؽ توسع األسئمة
 معمػػـ عمػػى يتعػػيف الػػذى مػػا: نتسػػاءؿ يجعمنػػا ىػػذا ولعػػؿ. لعقمػػو إعمالػػو مػػف يقيػػد أو يحػػد أف شػػأنو
 عبػد ىػانى) أساسػيتيف حقيقتيف عمى التأكيد تتطمب ىنا عف اإلجابة إف بو؟ يقوـ أف التربية فمسفة
 (:ٕٓٚ ،ٖٜٜٔ: الستار

نما فحسب،( طريقة) ليس التفمسؼ فف أف - أ  عميػو بوالتدر  دراستو فيتعي( موضوع) اأيضً  ىو وا 
 .وتطبيقو استخدامو فى لمشروع كأساس ،فيو والتمكف

نما ،(التفمسؼ) لمتحميؿ واحدة طريقة ثمة توجد ل -ب  .ومتعددة كثيرة طرائؽ وا 
 فػػى والممارسػػة النظريػػة) بػػػ المعنونػػة الدراسػػة تمػػؾ ىػػى ىػػانى، رو لمػػدكت الثالثػػة والدراسػػة

 .سابؽ فصؿ فى اأيضً  عمييا اعتمدنا وقد ،(التربية ميداف
 رئيسػية مباحػث أو مكونػات ثػالث التربويػة لمنظريػة أف إلػى الباحث يشير الدراسة ىذه وفى

 (:ٕٕٔ ،ٖٜٜٔ: الستار عبد ىانى) ىى
 الصػػمة وثيقػػة ،العمميػػة والقػػوانيف والنظريػػات واألفكػػار بالحقػػائؽ الخػػاص وىػػو العممػػى، الجانػػب – أ

 والتعامػػػؿ الحاليػػة المشػػكالت فيػػػـ عمػػى يعػػيف بمػػا ،امػػػؿعو  مػػف فييػػا يػػػدخؿ ومػػا ، الػػتعمـ بعمميتػػى
 إلػػى ...واإلدارة الجتمػػاع وعمػػـ – المختمفػػة بفروعػػو – الػػنفس عمػػـ مػػف الجانػػب ىػػذا ويشػػتؽ معيػػا،
 .الجانب بذلؾ الصمة( وثيقة) العموـ مف ذلؾ غير
 حػوؿ ونظػرات رؤى تقػديـ إلػى يسػعى الػذى التػاريخى بالتحميؿ الخاص وىو التاريخى الجانب -ب
 أو الماضػػى، مػػف مشػػابية مواقػػؼ مػػع بالمقارنػػة وذلػػؾ تعميميػػة، مشػػكالت مػػف ونعانيػػو نواجيػػو مػػا

 نشأت التى الكيفية فيـ عمى تعيف( فروض) بطرح أو المشكالت، تمؾ وجذور أصوؿ عف بالبحث
 .الراىنة المشكالت بيا
،  واألفكػػػػػار المفػػػػػاىيـ بتحميػػػػػؿ المعنػػػػػى الفمسػػػػػفى بالبحػػػػػث الخػػػػػاص وىػػػػػو الفمسػػػػػفى، الجانػػػػػب -ج

 األخػػرى، المعرفيػة الميػػاديف مباحػث فػػى المتضػمنة( المقػػدمات) الفتراضػات واسػػتجالء واستكشػاؼ
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 تمػؾ خاصػة ،المعقػدة التعميميػة لممشػكالت المختمفػة واألبعػاد القضػايا عمى الضوء إلقاء عف فضالً 
 .القيمية باألسئمة تتعمؽ التى

تقانيػا التعميميػة الممارسػة فػى ظيفػةوو  دور التربويػة لمنظريػة يكػوف النحػو ىذا وعمى  بمػا ،وا 
 – المػأموؿ ىػو وىػذا – يػؤدى ممػا ، وأبعادىػا التعميميػة بالعمميػة( وعػى)و( فيػـ) مف لممعمـ تكسبو
 والقػدرة المنطقػى، بالتسػاؽ المعمػـ سػموؾ تسػـ أف شػأنيا مػف والتى ،المكاسب مف عدد تحقيؽ إلى
 ،ٖٜٜٔ: السػتار عبػد ىػانى) التربػوى لمسػموؾ وجيػةالم القػيـ منظومػة وبنػاء ،األفكار تنظيـ عمى
ٕٖٔ.) 

 تبػػدو قػد ،(التربػػوى الفكػػر تػػاري  مػف درس سػػقراط،: )بعنػػواف رابعػة دراسػػة ىػانى ولمػدكتور
 كاتػب يعرفػو الػذى – الباحػث إيمػاف أف تػرجح ليػا المتعمقػة القػراءة لكف التحميمى، الفكر عف بعيدة
 منظػػػور خػػػالؿ مػػػف تػػػتـ( التاريخيػػػة) الدراسػػػة ىػػػذه حتػػػى جعػػػؿ التحميمػػػى بالتجػػػاه – السػػػطور ىػػػذه

ذا تحميمى،  مػف سػقراط يحتمػو مػا إلػى نشػير أف اأيًضػ لنػا فػإف الباحث، عمى اغريبً  ليس ىذا كاف وا 
 التحميػؿ، مينػة مػارس مػف أوؿ باعتبػاره إليػو ينظػروف فيػـ عامة، بصفة التحميمية لدى ىامة مكانة
 ،زيفيػا كشػؼ بيػدؼ متداولػة كانػت التػى المفػاىيـ مػف دعدي فى أثينا فى كثيريف يناقش راح عندما
 .الصحيحة المفاىيـ إلى الوصوؿ إلى اوسعيً 

 ،(ٕ٘ ،ٜٜٛٔ: السػػتار عبػػد ىػػانى)( التقػػدـ) مفيػػوـ دراسػػتو مقدمػػة فػػى الباحػػث ويتنػػاوؿ
" الخطػػأ عػػف اإلنسػػاف معصػػومية ل" فكػػرة إلػػى تمتػػد لمنقػػد الصػػحيح المفيػػوـ جػػذور أف إلػػى امشػػيرً 
 بشػكؿ صػائبة حمولػو أف أو سػميمة، أفعالػو أف عمػى يبرىف أف أحد باستطاعة ليس أنو ىتعن والتى
نمػػا مؤكػػد،  يمكػػف ثػػـ ومػػف فييػػا، الخطػػأ أوجػػو نتبػػيف أف – النقػػد خػػالؿ مػػف – لنػػا يمكػػف بػػاألحرى وا 
 .اإلصالح إلى الطريؽ ىو وىذا إبداليا، أو تعديميا

 النقديػة سػقراط لطريقػة انموذًجػ( وسميميتػ) متيميػو وأحد سقراط بيف لحوار الباحث ويعرض
 (:ٔٗ ،ٜٜٛٔ: الستار عبد ىانى) سقراط يقوؿ التحميمية،

 لمنػػاس الخيػػر الصػػالح الرجػػؿ يقػػدـ أل: الجػػواب ميسػػور سػػؤال أسػػالؾ دعنػػى. يػػاميميتوس اآلف"    
 ضػؿيف إنسػاف ىنػاؾ وىػؿ: سائالً  سقراط ليتعقبو باإليجاب، ميميتوس ويرد الفاسد؟ إلييـ يسئ بينما
 أنػو أزعػـ: ميميتػوس ويرد الضر؟ يصيبو أف أحد أيجب إليو؟ الناس يحسف أف عمى إليو، يساء أف

 الحقيقػة فػى كػاف إذا عمػد وعػف بنفسو يضر سقراط أف ياميميتوس كالمؾ معنى إف .مقصود فساد
: قػائالً  سػقراط ويضػيؼ يػاميميتوس؟ تنػاقض مف كالمؾ فى ما تدرؾ فيؿ. أثينا شباب إفساد يتعمد

 أولئػؾ أفسػدت أف أعمػـ فػال الجيػؿ، ظػالـ فػى أخػبط مازلػت ا،عتًيػ الكبػر مػف بمغػت وقد أنى تظفأ
 وأفسدىـ أفسدىـ ذلؾ ومع بيذا، اعالمً  أفأكوف ضرر؟ منيـ يصيبنى أف فيغمب بينيـ أعيش الذيف
 إمػا: فاثنتي إحدى. كاف مف اكائنً  بو امقنعً  ول بو، مقنعنى أحسبؾ فال أنت، تقولو ما ىذا ا؟متعمدً 
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 يػػا كػػاذب فأنػػت تمػػؾ أـ ىػػذه أصػػبحت وسػػواء عمػػد، غيػػر أفسػػدىـ أننػػى أو الشػػباب، أفسػػد ل أننػػى
 "!الحالتيف كمتا فى ميميتوس

 حاوؿ ألنو إل لشئ ل ،سقراط عمى ثاروا أثينا أىؿ أف عمى بالتأكيد دراستو الباحث ويختـ
 كػاف لقػد. مطمقػة معرفػة ثمػة ىناؾ ليس أف أيقف أف بعد ،جديد نحو عمى بالحقيقة عالقتو يقيـ أف
 فعػؿ مػا فعػؿ قػد بأنػو رسػالتو لطبيعػة سػقراط بتفسػير ويعترفػوا يقبمػوا أف أثينػا أىػؿ عمى العسير مف
 ىػػو أثينػػا أىػػؿ فػػى المشػػكؿ إف. أنفسػػيـ بإصػػالح يعنػػوا بػػأف النػػاس حػػث إلػػى السػػبيؿ ىػػو ذلػػؾ ألف
 (.ٛ٘ ،ٜٜٛٔ: رالستا عبد ىانى) اإلنساف حإصال بأمر حقيقة ييتموا لـ أنيـ

 تحميػػػؿ التربػػػوى، المنظػػػور مػػػف اإلبسػػػتمولوجيا قضػػػايا": بعنػػػواف ىػػػانى لمػػػدكتور آخػػػر بحػػػث
 شػغؿ مجػاؿ فػى الدراسػة وتقػوـ ،ٕٗٓٓ ،ٛٗ العػدد الزقػازيؽ، بجامعػة التربية كمية بمجمة ،"فمسفى

 مسػػفىالف الفكػػر طالعنػػا حيػػث ،(المعرفػػة نظريػػة)ػ بػػ الخػػاص وىػػو أل العصػػور، أقػػدـ منػػذ الفالسػػفة
 بينيػػا فيمػػا تشػػكؿ التػػى المفػػاىيـ مػػف وذاؾ ىػػذا غيػػر إلػػى والػػذاكرة، واإلدراؾ الحػػؽ عػػف بنظريػػات

 اوثيقًػػػ اارتباًطػػػ تػػػرتبط مفػػػاىيـ تتنػػػاوؿ بحسػػػبانيا ذاتيػػػا، المعرفػػػة( نظريػػػة) ضػػػمف( فرعيػػػة نظريػػػات)
 .نعرؼ ما ومدى بطبيعة المتصمة والقضايا بالمشكالت

 الػذى مػا: المعرفػة بماىيػة المتعمقة والمشكالت باألسئمة ةالفالسف اىتماـ إلى الباحث وأشار
 -اوفمسػفيً  امنطقًيػ – تنطػوى السػؤاؿ ىػذا عمػى فاإلجابة ؟(المعرفة) لفظ نستخدـ حيف ونفيمو نعنيو
 أف يسػتحؽ الػذى الشػئ ذلػؾ طبيعػة مػا: نعػرؼ مػا: مجاؿ فمنقؿ أو بمدى تتعمؽ أخرى أسئمة عمى
( دعاوى) ثمة أف -منطقية زاوية مف – يعنى السؤاؿ ىذا فى النظر إف معرفة؟ مسمى عميو نطمؽ
 بيػا تتػوافر ل حيػث السػتحقاؽ، ىػذا إلػى ترقػى ل أخػرى دعاوى أف حيف فى معرفة، لقب تستحؽ

( شروط) فى البحث يصبح ثـ ومف المعرفة، وصؼ اإلدعاء ليناؿ ،تواجدىا يتعيف التى( الشروط)
 .المعرفة لمفيوـ ودقيؽ يؿأص فيـ لبموغ اومنطمقً  اأساسً  المعرفة

 أصػػحاب التربيػػة فالسػػفة لػػدى خاصػػة التربيػػة، فمسػػفة زاويػػة مػػف األمػػر إلػػى نظرنػػا مػػا فػػإذا
 الالفػػت فػػإف المركػػزى، اىتمػػاميـ التربويػػة واألفكػػار المفػػاىيـ تحميػػؿ جعمػػوا الػػذيف التحميمػػى، التجػػاه
 وىػػو سػػواه، مػػا كػػؿ فػػاؽ لػػذىا األكبػػر باىتمػػاميـ حظيػػت قػػد اإلبسػػتمولوجيا قضػػايا أف ىػػو لالنتبػػاه
 .الدراسة ىذه فى بحثو إلى الباحث سعى الذى األمر

 مع المشترؾ كتابو ضمنيا المنطمؽ، نفس مف أخرى، وبحوث بدراسات ىانى الدكتور وقاـ
 لبعضػيا، عرضػنا ،(إسػالمى ومنظػور تحميميػة، رؤيػة التربية، فمسفة) عمى إسماعيؿ سعيد الدكتور
 البحػث اتجاىػات) بعنػواف وىػى الكتػاب، مػف الثانى الفصؿ إحداىما فتضم دراستاف، كذلؾ وىناؾ
 التربيػة) وعنوانيػا الرابػع الفصػؿ تضػمنيا واألخػرى ،(ناقػدة تاريخيػة فمسػفية رؤيػة التربية، فمسفة فى

 (مغيبة؟ أـ غائبة فريضة الضمير، وتشكيؿ
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 بعنػػػوانيف، تيفدراسػػػ كتبػػػت والتػػػى العراقػػػى، محمػػػود سػػػياـ الػػػدكتورة فيػػػو الثػػػانى، الباحػػػث أمػػػا -ٕ
 ىػو الثػانى والعنػواف ،(التربيػة فػى الفمسػفى التحميػؿ) والثػانى( التربيػة فػى التحميمػى التجػاه) أحدىما
 بمجمػة المنشػورة ،Philosophical Analysis in Education اإلنجميزية الدراسة لعنواف ترجمة
 .ٜٜٓٔ أبريؿ فى المنصورة تربية

 ىػى التحميميػة الفمسػفة" أف مػف أكدتػو مػا الدراسة بيذه قياـلم الباحثة مبررات أبرز مف وكاف
 كغيرىػا الدراسػة مػف الكػافى القػدر التربيػة فػى نظرىػا وجيػة تمػؽ لػـ التػى المعاصرة الفمسفات إحدى
 (.٘ٔٔ ،ٜٜٓٔ: العراقى سياـ)" النسقية التقميدية الفمسفات مف

 محافظة، أو تقميدية فمسفات: لىإ إما التربية فمسفات بتصنيفيا لدراستيا الباحثة ميدت وقد
مػػا حػػرة، أو ليبراليػػة وفمسػػفات  حديثػػة أو معاصػػرة وفمسػػفات ،Systematic نسػػقية فمسػػفات إلػػى وا 
 ىػذا إلى تنتمى التحميمية الفمسفة إف بقوليا ىذا أتبعت ثـ ،(ism) بالػ المرتبطة النسقية ىذه ترفض
جابات شاممة نظر وجية تقديـ لتقميديةا الفمسفات فيو حاولت الذى الوقت ففى"  األخير الصنؼ  وا 

 مطمقػػة أولػػى عمػػة أو مبػػدأ عػػف والبحػػث والقػػيـ، واإلنسػػاف بػػالكوف المتعمقػػة األسػػئمة مػػف كثيػػر عػػف
 تركيبيػػػػا أو لمغػػػػة الػػػػداخمى البنػػػػاء إلػػػػى اىتماميػػػػا توجػػػػو التحميميػػػػة الفمسػػػػفة كانػػػػت الوجػػػػود، ونيائيػػػػة
لى الكممات؟( تدؿ) وكيؼ ـ،بالعال المغة بيا ترتبط التى والطريقة المنطقى،  وكيؼ ؟(تشير) ماذا وا 

 ". صدقيا؟ شروط وما معنى لمقضايا يكوف أف
 ىػػػػى التحميمػػػػى الفيمسػػػػوؼ ميمػػػػة أف ،التربػػػػوى لمسػػػػياؽ بالنسػػػػبة،  كػػػػذلؾ الدراسػػػػة وأظيػػػػرت

 أو لػػػبس أو خمػػػط مصػػػدر تكػػػوف قػػػد والتػػػى التربيػػػة، فػػػى المسػػػتخدمة لمغػػػة المنطقػػػى البنػػػاء توضػػػيح
 فػػى تبنػػى التػػى المنطقيػػة واألسػػس،  والمفيومػػات المصػػطمحات وتوضػػيح ،فػػاؽات عػػدـ أو غمػػوض
 .نتائج مف القرارات ىذه عمى يترتب وما معينة، تربوية قرارات ضوئيا

 التوجيػو مػف القميػؿ إل تقػدـ لـ بأنيا التحميمية اتياـ نقد، مظاىر مف الباحثة ساقتو ما وأوؿ
 تػاريخ فػى قػدما األكثػر األخػرى الفمسػفات شػأف شأنيا أف كما. التدريس فى الفعمية المشكالت لحؿ
 وجعػػؿ المعاصػػرة الخبػػرة تفسػػير فػػى فشػػمت قػػد ،(التجريبيػػة – الواقعيػػة – المثاليػػة) الفمسػػفى الفكػػر
 أف حاولػت الفمسػفات ىػذه فمثػؿ الوجوديػة، بالفمسػفة بالمقارنػة ،ومعنػى غنػى أكثر اإلنسانى الوجود
 وتجاىمػػػت ،والقػػػيـ اإلنسػػػانى والوجػػػود الكػػػوف عػػػف وعيةموضػػػ ومعرفػػػة مجػػػردة فكريػػػة أنسػػػاقا تبنػػػى

 .شخصى معنى وذات متفردة حياتيـ تجعؿ التى البشر ألفراد الفريدة الخصوصيات
 فػى إشارتيا فإ إذ الغمو، مف اقدرً  يحمؿ آخريف عف الباحثة روتو الذى النقد ىذا أف والحؽ

 يتنػاقض( التنػاوؿ فػى مػنيج) وأنيػا مػؿالمتكا النسؽ فمسفات مف ليست التحميمية أف دراستيا مقدمة
 ثػػـ ا،تماًمػػ ليػػا المغػػايرة الفمسػػفات مػػف فئػػة فػػى التحميميػػة وحشػػر النقػػد فػػى المسػػاؽ الوصػػؼ ىػػذا مػػع

 الفريػػدة الخصوصػػيات تتجاىػػؿ لػػـ التحميميػػة أف عػػف فضػػالً  ىػػذا. اواحػػدً  احكًمػػ اجميًعػػ عمييػػا الحكػػـ
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نما البشر، ألفراد  عممػا وأىميػا ،المتخصصػة عموميػا ليػا ميمػة أداء فػى نفسيا تحشر أف ترد لـ وا 
 .والجتماع النفس

 تقػػديـ فػػى التحميميػػة الفمسػػفة( فشػػؿ) فسػػروا آخػػريف عػػف روتػػو آخػػر نقػػد إلػػى الباحثػػة وأشػػارت
 مػػف المنطقيػػة الوضػػعية عػػف ورثتػػو مػػا إلػػى بػػالرجوع ،التربيػػة مشػػكالت حػػؿ فػػى حقيقيػػة إسػػيامات

 عمػى امنصػبً  الوضػعييف لػدى التحميػؿ كػاف حيػث معيػارى، ىػو ومػا تحميمػى ىػو مػا بيف حاد فصؿ
 عػػف أو األنسػػاؽ، ىػػذه عميػػو تطبػػؽ الػػذى الواقػػع عػػف السػػؤاؿ بػػدوف بػػذاتيا تقػػؼ شػػكمية أنسػػاؽ بنػػاء

 (.ٕٙٔ ،ٜٜٓٔ: العراقى محمود سياـ) تولدىا التى الثقافية القوى أو األبعد األىداؼ
 إلػػػى عنايتيػػػا وجيػػػت قػػػد كانػػػت إذا فيػػػى ،التحميميػػػة عمػػػى ازائػػػدً  تحػػػامالً  نممػػػس أيضػػػا وىنػػػا

 لغػػة فػػى فتعتمػػدىا" الخبػػرة مػػف رصػػيد" ليػػا التػػى العبػػارات تمػػؾ عػػف تكشػػؼ فمكػػى الشػػكمية، األنسػاؽ
 بيػػذا تػػتيـ إذف فكيػػؼ العممػػى، العتبػػار مػػف فتسػػقطيا الرصػػيد ىػػذا مثػػؿ تفتقػػد التػػى وتمػػؾ،  العمػػـ
 إليو؟ المشار التياـ

 اأساسػػيً  ادورً  الفمسػػفة ليػػذه يػػرى لزاؿ الػػبعض أف الباحثػػة أبػػرزت فقػػد ،ىػػذا مػػف الػػرغـ وعمػى
 الشػائعة العبػارات مف المنناىج وتنقية بدقة، لمتدريس والمتنوعة المتعددة الطرؽ فاعمية امتحاف فى

 برنػامج إلػى نصػؿ ثػـ ومػف غامضػة، أو مشوشػة أو تافيػة لكونيػا إمػا لمممػؿ، تػدعو التػى المتداولة
 سػػياـ) اإلنسػػانى النضػػج زيػػادة فػػى ويسػػيـ ،العمػػـ وأدلػػة والمنطػػؽ المغػػة وظػػائؼ إلػػى يسػػتند تربػػوى
 (.ٕٚٔ ،ٜٜٓٔ: العراقى

 وسػػػائؿ بتعقػػػد ،المعػػػروؼ المعاصػػػر عالمنػػػا فػػػى التحميػػػؿ أىميػػػة عمػػػى الباحثػػػة تؤكػػػد اوأخيػػػرً 
 والجتماعيػػػة السياسػػػية المعاصػػػر اإلنسػػػاف فحيػػػاة والتواصػػػؿ، الفيػػػـ مشػػػكالت وظيػػػور ،اإلتصػػػاؿ

 إلػى يسعوف الذيف ىؤلء طريؽ عف كبيرة بدرجة تتحدد ما اغالبً  ىيرالجما مجتمع فى والقتصادية
 والػدعايات التميفزيػونى اإلعػالف وسػائؿ فػى الشػأف كػذلؾ قراراتيـ، فى والتأثير األفراد عقوؿ تشكيؿ

 إزاء الناقػد، والعقػؿ الػذكاء تخاطػب كونيػا مػف أكثػر العواطؼ تخاطب التى واإلستيالكية السياسية
 الشػػػعارات مػػف كثيػػر امتحػػاف فػػػى ضػػرورية التحميمػػى الفيمسػػوؼ ميمػػػة تصػػبح اجميًعػػ األمػػور ىػػذه

 ،ٜٜٓٔ: العراقػػى سػػياـ) المعاصػػر عالمنػػا فػػى اإلنسػػاف وتقمػػؽ تحاصػػر التػػى العدائيػػة واليتافػػات
ٕٔٛ.) 

 التحميػػػؿ) بعنػػػواف دراسػػػتو فػػػى كيالنػػػى، الصػػػادؽ أحمػػػد محمػػػد الػػػدكتور ىػػػو الثالػػػث والباحػػػث -ٖ
 . ٜٜٔٔ( لتربيةا فمسفة ومفيوـ الفمسفى

 التربيػػػة فمسػػػفة اتخذتػػػو الػػػذى( الجديػػػد بالتجػػػاه) أسػػػماه مػػػا يوضػػػح أف الباحػػػث حػػػاوؿ وقػػػد
 إلػػػى أدت والتػػى الفمسػػػفية، بػػالثورة سػػػمى مػػا ضػػػوء فػػى وذلػػػؾ ليػػا، معاصػػػر مفيػػوـ تحديػػػد بغػػرض
 الفمسػفى الفكػر فػى السػائد المػنيج ىػو ليصػير وسػيطرتو غمبتػو ثـ وذيوعو، الفمسفى التحميؿ ظيور

 يوجػػو وعنػدما. التربػػوى الفكػر ومنيػػا المعرفيػة األنشػػطة مختمػؼ فػػى عميقًػا تػػأثيًرا ويػؤثر المعاصػر،
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 والمفػػػاىيـ التعريفػػػات بيػػػا تصػػػاغ التػػػى بالمغػػػة معنيػػػيف التربيػػػة نحػػػو نشػػػاطيـ التحميميػػػوف الفالسػػػفة
 جديػػد ودور جديػػد بمفيػػوـ( التربيػػة فمسػػفة) نشػػاطيـ نتيجػػة يكػػوف والتوصػػيات والمبػػادئ والنظريػػات

 (.ٖ ،ٜٜٔٔ: كيالنى الصادؽ محمد)
 جػاء مػا G. Ryle رايػؿ جمبػرت وىػو التحميميػة الفمسػفة أعػالـ مػف عمػـ عػف الباحػث وروى

 المغػة فػى أساًسػا تكمػف القضية ىذه فى الكبرى الصعوبة أف مف ،(العقؿ مفيوـ) الشيير كتابو فى
 ذات الكممػػة تكػػوف لكػػى بأنػػو ائػػؿالق الفتػػراض فػػى كػػاف األوؿ والخطػػأ المشػػكمة، فييػػا صػػيغت التػػى
 الفتراض ىذا عف تخمينا فإذا عميو، تدؿ جوىر أو إلييا تشير كينونة ىناؾ تكوف أف دَّ بُ  فال معنى

 الفئػوى الخطػأ يسػميو مػا الخطػأ مصػادر مػف أف رايػؿ يعتبػر كػذلؾ الحػؿ، أمػاـ أولى عقبة فستزوؿ
Category Mistake، ذلػػؾ ولتوضػػيح إلييػػا، ينتمػػى ل منطقيػػة فئػػة فػػى مػػا مفيػػوـ وضػػع وىػػو 

 والمكتبػػة واإلدارة المختمفػػة الكميػػات فييػػا يشػػاىد جولػػة فػػى فرافقػػو الجامعػػة، إلػػى بزائػػر مػػثاًل  يضػػرب
 فيػػو ،(جامعػػة؟ أر لػػـ اننػػى الجامعػػة، أيػػف ولكػف: )يسػػأؿ بػػو تفاجػػأ الجولػػة انتيػػاء وبعػػد والمالعػب،
: كيالنػػػى الصػػػادؽ محمػػػد) المكتبػػػة أو الكميػػػة كمفيػػػوـ متفػػػرد مسػػػتقؿ مفيػػػوـ الجامعػػػة أف يتصػػػور
ٜٜٔٔ، ٖٔ.) 

 الحقيقػة فػى أنػو نجػد ،(عقػؿ) المصػطمح فحػص عنػد أنو( رايؿ) عف ًيااو ر  الباحث ويمضى
 أننػا ذلػؾ اإلطػالؽ، عمػى جوىريػة لكينونػة اسػًما حتػى لػيس إنػو بػؿ ماديػة، غيػر لكينونة إسما ليس
 اإسػمً  لػيس فالعقػؿ السػموؾ، مف نةمعي أنواع عف نتحدث الواقع فى فنحف العقؿ عف نتحدث عندما
نما ،لجوىر  المتميػزة الصػور أو الطػرؽ بػبعض تػتـ الجسػمية الوظػائؼ مػف معقػدة لمجموعػة اسـ وا 
 مػػع يتفاعػػؿ ل الحقيقػػة فػػى العقػػؿ أف ذلػػؾ فمعنػػى ،التحميػؿ ىػػذا قبػػؿ فػػإذا السػػموؾ، فػػى تظيػػر التػى

 مػع العقػؿ يتفاعػؿ بكيػؼ المتعمقػة المشػكمة فػإف ىنػا ومػف لمجسـ، وظيفة ببساطة ىو وانما الجسـ،
نما حقيقية، مشكمة ليست الجسـ  لمغػة الخػاطئ السػتعماؿ مػف نشأت خادعة مضممة مشكمة ىى وا 
 !بيا صيغت التى

 المصػرى؟ التعمػيـ فػى التحميػؿ فمسػفة مػف بػو اإلفػادة يمكػف عمػا يتسػاءؿ دراسػتو نيايػة وفى
 التػى المشػكالت مػف بػالكثير مػزدحـ عندنا ىالتربو  المجاؿ ألف ذلؾ،  إلييا ماسة الحاجة أف فيرى
 األوؿ، المقػػاـ فػى الوضػوح لغيػاب نتيجػة والبمبمػة الحيػرة فػى وتػوقعيـ،  الميػداف فػى العػامميف تربػؾ
 والتحديػػػد المسػػػتخدمة والمفػػػاىيـ المصػػػطمحات تحديػػػد عػػػدـ تعميمنػػػا، فػػػى الممحػػػة المشػػػكالت ومػػػف

 البنػػػاء فػػػى القاعػػػدة ىػػػى والمفػػػاىيـ اتالمصػػػطمح ألف ،وضػػػرورية ىامػػػة مطالػػػب والدقػػػة والوضػػػوح
 (.ٕٚ ،ٜٜٔٔ: كيالنى الصادؽ محمد) البناء يستقيـ ما بقدر وضوحيا وبقدر التربوى،

 سػبتمبر ٛ ج) تربويػة دراسػات بمجمػة نشػر السػطور ىػذه لكاتػب مقػاؿ إلػى الباحػث ويشير
 أصػوؿ) مفيػوـ مراجعػة ضػرورة عمػى ينصػب ؟(التربيػة أصػوؿ وفػاة نعمػف ىؿ) بعنػواف ،(ٜٚٛٔ
 عمػوـ فػى المسػتمر بػالنمو اآلف معنػاه يفقػد يكػاد كبيػر فئوى سـكا معو نتعامؿ مازلنا الذى( التربية
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 الباحػث ويعقػب مسػتقمة، بػذاتيا قائمة عموًما جعميا مما ،(باألصوؿ) بو نعنى كنا ما تشكؿ تربوية
 نأخػػذ أف يجػب ل إذ التربػوى، التػراث فػى توارثنػاه مػا كػػؿ فػى النظػر نعيػد أف عمينػا بأنػو ذلػؾ عمػى
 عمػػى يصػػدؽ مبػػدأ لألصػػمح البقػػاء قداسػػة، يمػػنح ل فالِقػػَدـ الػػزمف، عميػػو مػػر ميمػػا بػػو مسػػمًما شػػيئا
 عقالنػػى دليػؿ إلػى يسػػتند ومػا ،لمتنفيػذ يصػمد مػػا ىػو يبقػى الػذى( األصػػمح) يكػوف أف بشػرط العمػـ،

 (.ٕٛ ،ٜٜٔٔ: كيالنى الصادؽ محمد)
 أىػػـ مػػف تعتبػػر والدراسػػات البحػػوث مػػف عػػدًدا باحثتنػػا رتنشػػ وقػػد: بكػػار ناديػػة.د دراسػػات   -ٗ  

 مػف نوعيػا فػى فريدة جيودىا أف القوؿ نستطيع بحيث العربى، التربوى الفكر أثرت التى اإلضافات
 (.ٔٚ ،ٕٜٜٔ: بكار أحمد نادية) والجودة الجد حيث

 فعمػػػى ،التعريػػػؼ لنظريػػػة والتربويػػػة المنطقيػػػة األبعػػػاد دراسػػػة الدراسػػػات ىػػػذه وأوؿ أبػػػرز مػػػف
، أو المعرؼ عمى التعريؼ أىمية مف الرغـ  واعتبروىػا المفػاىيـ عمى ركزوا المربيف أف إل المفيـو
 نحو يتجيوف ومخططييا المناىج خبراء جعؿ الذى األمر التعميـ، مستويات جميع فى تربوًيا ىدًفا

 الفيػػـ سػػوء إلػػى دىأ مػػا وىػػو تعريفيػػا، إلػػى النتبػػاه دوف ،المفػػاىيـ مػػف اليائػػؿ الكػػـ عمػػى التركيػػز
 خبػراء توصػى والتػى ،التربيػة فى المعاصرة الدراسات توصيات فى نجده ما لنا يفسر مما والتعميـ،
 يواجػػػو ل حتػػػى وتفسػػيرىا المفػػػاىيـ معػػػانى بتوضػػيح بالىتمػػػاـ والمعممػػػيف الكتػػب ومػػػؤلفى المنػػاىج
 .والتعمـ الفيـ سوء مشكمة التالميذ

 عمػػػػى الػػػتعمـ فػػػى التركيػػػز أف عمػػػى أكػػػدت قػػػد تربويػػػةال الدراسػػػات أف إلػػػى الباحثػػػة ونبيػػػت
 باإلضػافة والتعمػيـ، الػتعمـ كفايػة خفػض فػى سػاىـ قػد ،(تعريفيػا) شرحيا دوف العبارات أو الكممات

 بعػػػض بػػيف تجمػػػع التػػى أو،  المفػػاىيـ بعػػػض بػػيف تميػػز التػػػى الخصػػائص بػػيف التمييػػػز عػػدـ إلػػى
 بعضػيا المفػاىيـ بػيف والتػداخالت لختالفػاتوا المغالطػات ظيػور فى كذلؾ يساىـ الذى المفاىيـ،
 حتػػى الصػػحيحة بالصػػورة المفػػاىيـ تعريػػؼ كيفيػػة نعػػرؼ لكػػى أنػػو الباحثػػة رأت فقػػد وعميػػو. وبعػػض
 المغالطػػػػات تالشػػػػى عمػػػػى نسػػػػاعد وحتػػػػى سػػػػميمة بطريقػػػػة التعريػػػػؼ الكاتػػػػب ويكتػػػػب المعمػػػػـ يػػػدرس

 .لذلؾ قواعد وضع مف دَّ بُ  فال المفاىيـ، بيف والتداخالت
 لدراسػة أعػدت التى الدراسات أبعاد خالؿ مف القواعد ىذه إلى التوصؿ الباحثة حاولت وقد

 ذاتػو حػد فػى نظػرى بعد وىو التاريخ، فجر منذ بدأ قد األبعاد، ىذه أحد بأف اعممً  التعريؼ، نظرية
 ،ٕٜٜٔ: بكػار أحمػد ناديػة) التربػوييف ممارسػات عمى قاـ تطبيقى اآلخر والبعد المناطقة، بو قاـ
ٚٗ.) 

 لزمػػػة أساسػػػية قواعػػػد عػػػدة والتربويػػػة المنطقيػػػة لألبعػػػاد عرضػػػيا مػػػف الباحثػػػة واستخمصػػػت
 :(ٔٓٔ ،ٕٜٜٔ: بكار أحمد نادية) يمى كما حددتيا لمتعريؼ

 ىػذه تكػوف ثػـ ومػف شػموًل، أوسع مفاىيـ تحت تندرج التى المفاىيـ تحدد: التصنيؼ( ٔ) قاعدة -
 (.ٖ( + )ٕ) قاعدتى أو( ٕ) قاعدة تحت قعت التى المفاىيـ حصر مف لمتأكد القاعدة
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 التػى المفػاىيـ بػيف تميز التى الفريدة الخصائص تحديد: التفريؽ أو التمييز أو المنع( ٕ) قاعدة -
 ،(ٕ قاعػدة) العامػة الخصػائص بػيف تجمػع التى المفاىيـ تحدد بحيث ،(ٕ) قاعدة تحت جمعيا تـ

 .والتفريؼ لمتمييز القاعدة ىذه تكوف ثـ ومف ،(ٖقاعدة) الفريدة، والخصائص
 .مًعا( ٖ( + )ٕ) قاعدة خصائص عمييا تنطبؽ التى المفاىيـ تحديد أى: التطبيؽ( ٗ) قاعدة -
 قاعػدة فػى خصائصػيا فى تشترؾ التى المفاىيـ وحصر تحديد: التشابو/  الختالؼ( ٘) قاعدة -
 مف السمبية األمثمة ديدلتح القاعدة ىذه تكوف وبذلؾ ،(ٖ) قاعدة فى خصائصيا فى وتختمؼ ،(ٕ)

 .الفئة مفيوـ أفرع
 بالمرحمػػة المنطقػػى لمتػػدريس المعممػػات الطالبػػات اسػػتخداـ مػػدى: لمباحثػػة ثانيػػة دراسػػة وفػػى

 أف إلػػى تػػذىب والتػػى الشػػائعة المقولػػة فػػى شػػككت (ٜٗٔ ،ٖٜٜٔ: بكػػار أحمػػد ناديػػة) الثانويػػة
 ألنػو وذلػؾ ذاتػو، الحقػؿ مػف تتولػد وأف دَّ بُ  ل تفوؽ لتحقيؽ دراسى حقؿ أى يحتاجيا التى الميارات

 أخػرى دراسػية حقػوؿ ميػارات أتقف قد يكوف فوأ دَّ بُ  ل التخصص، حقؿ لميارات المتعمـ إتقاف قبؿ
 تخصص طمبة إتقاف مف دَّ بُ  ل المثاؿ، سبيؿ وعمى التخصص، حقؿ ميارات إلتقاف أساسية ألنيا
 ميػارات باعتبارىػا ، فػى يتخصصػوا أف قبػؿ يةوالرياضػ والمنطقيػة المغويػة لمميػارات الجتمػاع عمـ

 .التعمـ إلتقاف أساسية
 عمييػػػا تقػػػوـ التػػػى األساسػػػية األبعػػػاد مػػػف ابعػػػدً  لتتنػػػاوؿ الدراسػػػة بيػػػذه الباحثػػػة قػػػدمت وىكػػػذا

 إلػػى المربػوف ينتبػو لػـ وكػػذلؾ الدراسػات، إليػو تفتقػر الػذى المنطقػػى البعػد وىػو أل التػدريس، عمميػة
 تػػدريس ميػػارات نوعيػػة تقػػويـ فػػى تسػػيـ أف الحاليػػة الدراسػػة ىػػذه شػػأف ومػػف التػػدريس، فػػى أىميتػػو

 القواعػػػد اسػػػتخداـ عمػػػى القائمػػػة األخػػػرى والتخصصػػػات اجتمػػػاع، تخصػػػص ،المعممػػػات الطالبػػػات
 التفكيػر ميػارات وتطػوير بنػاء مػف القواعػد ليػذه اسػتخداميف عنػو ينػتج ومػا التػدريس، فى المنطقية
 .المعمـ إعداد برامج تطوير فى النظر إعادة إلى يؤدى قد الذى األمر الطالبات، عند العميا

ذا  عمػػى المعمػػـ قػػدرة يعنػػى التػػدريس ىػػذا فػػإف ،(المنطقػػى التػػدريس) تعتمػػد الدراسػػة كانػػت وا 
 شػػػرط لتحقيػػػؽ والتقيػػػيـ وأنواعيػػػا، التوضػػػيحات المفػػػاىيـ،: تػػػدريس فػػػى المنطقيػػػة القواعػػػد اسػػػتخداـ
كسػػاب لمتفكيػػر، والصػػحة الوضػػوح  ىػػذه أىػػـ تكػػوف وبالتػػالى لمتفكيػػر، المنطقيػػة الميػػارات المػػتعمـ وا 
 والقػػػوانيف التعميمػػػات تحديػػػدو  المفػػػاىيـ، عمػػػى أمثمػػػة إعطػػػاء المفػػػاىيـ، تعريػػػؼ: والميػػػارات القواعػػػد

 تحديػػػػدو  ومنطقًيػػػػا، زمنيػػػػا المعمومػػػػات ترتيػػػػبو  بالكميػػػػات، تػػػػرتبط التػػػػى الػػػػدلئؿ تحديػػػػدو  والمبػػػػادئ،
صػدار األشياء، بيف والتشابيات الختالفات تحديد تعميـ، فى وربطيا وترتيبيا والنتائج األسباب  وا 
 قواعػػد تطبيػػؽو  بالػػدلئؿ، التجػػاه ربػػطو  والتعميمػػات، بػػالقوانيف النظػػر وجيػػة وربػػط قيميػػة، أحكػػاـ
 تحديػػدو  الفػػرد، أىػػداؼ تحديػػدو  األشػػياء، تصػػؼ التػػى الحقػػائؽ تحديػػدو  السػػتدلؿ، وصػػدؽ صػػحة
 ،ٖٜٜٔ: بكػار أحمػد ناديػة) األىػداؼ تحقيػؽ تثبػت التػى لػدلئؿا تحديػدو  أىدافػو، لتحقيػؽ أعمالو
ٔ٘ٙ.) 
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 التفكيػػػر لترقيػػػة كنمػػػوذج المعمػػػـ تميػػػز التػػػى والمؤشػػػرات األبعػػػاد: لمباحثػػػة ثالثػػػة دراسػػػة وفػػػى
 التفكيػر يميػز الػذى أف Newman( نيومػاف) عػف تنقػؿ ،(ٕٚ ،ٜٜ٘ٔ ،ٙٚج: بكػار أحمد نادية)

 أوسػػػع بطريقػػػة العقػػػؿ واسػػػتخداـ التحػػػدى، صػػػفة ىػػػو األخػػػرى التفكيػػػر أشػػػكاؿ عػػػف الراقيػػػة بمياراتػػػو
 دوديػػػة،ومح اآللػػػى والتطبيػػػؽ،  الروتينػػػى بالعمػػػؿ تتميػػػز التػػػى الػػػدنيا التفكيػػػر ميػػػارات مػػػف مػػػؽعوأ

 .العقؿ استخداـ
 أف الفػرد مػف الموقػؼ يتطمػب عنػدما وأعمػؽ أوسع بطريقة العقؿ واستخداـ التحدى ويحدث

 ول مػػا، سػػؤاؿ عػػف اإلجابػػة أو مػػا مشػػكمة حػػؿ أجػػؿ مػػف ومػػاتمعم يعػػالجو  يقػػيـ،و  يفسػػر،و  يحمػػؿ،
 لحػؿ فالمكتشػؼ سػابقة، لمعمومػات اآللػى التطبيػؽ أو الروتينػى العمؿ خالؿ مف ذلؾ يتـ أف يمكف
 مما،  تفكيره تحدت قد التساؤؿ أو المشكمة تكوف وأف لبد،  ما تساؤؿ عف المجيب أو ،ما مشكمة
 يسػػتخدـ ،التػػدريبات بيػػذه مػػروره وخػػالؿ قبػػؿ، مػػف يعرفيػػا لػػـ أو بيػػا يمػػر لػػـ بتػػدريبات يمػػر يجعمػػو

 جديػدة خبػرات فيكتسػب الجديػد الموقػؼ ىػذا فى ليطبقيا ،اكتسبيا أف سبؽ التى ومياراتو معموماتو
 (.ٖ٘ ،ٜٜ٘ٔ ،ٙٚج: بكار أحمد نادية)

 وىػػو أل الشػػأف ىػػذا فػػى بػػالمعمـ ينػػاط أف يجػػب الػػذى الػػدور عمػػى الدراسػػة تركػػز  ىنػػا ومػػف
 القػػادر أو الػػنشء تربيػػة مسػػئولية يتػػولى الػػذى الشػػخص ىػػو ىنػػا النمػػوذج فػػالمعمـ ،(التفكيػػر يػػةترق)

 محػور ويكػوف المػتعمـ، لػدى التفكيػر ترقيػة أىػداؼ بيػا ليحقػؽ األنشػطة مػف مجموعػة تصميـ عمى
 إلى األنشطة ىذه وتيدؼ التحصيمى، مستواىـ مراعاة مع ،المتعمميف لعقوؿ التحدى األنشطة ىذه
 بيػػذه المػػرور أجػػؿ ومػػف . مألوفػػة غيػػر جديػػدة وبخبػػرات متعمقػػة عقميػػة بأنشػػطة المتعممػػوف ريمػػ أف

 الروتينػػػػى اآللػػػػى والعمػػػػؿ التػػػػذكر مسػػػػتوى فػػػػوؽ تعمػػػػو عقميػػػػة ميػػػػارات اسػػػػتخداـ مػػػػف لبػػػػد الخبػػػػرات
 ،(موثقػة حقػائؽ المبادئ، القوانيف،) معرفية أساسيات واستخداـ ،(إلخ. التقييـ التحميؿ، كالمقارنة،)
 مطبػوعيف يبػدوف يجعميػـ واتجاىػا مػياًل  الخبرات بيذه مرورىـ أثناء التالميذ يظير أف عمى لعمؿوا

 إعجاًبػػػا التمميػػػذ يبػػػدىو  بػػػدلئؿ، السػػػتجابات تأييػػػدو  عرضػػػيا، قبػػػؿ الحمػػػوؿ كتأمػػػؿ) التفكيػػػر عمػػػى
 (.ٖٛ ،ٜٜ٘ٔ ،ٙٚج: بكار أحمد نادية)( ذلؾ شابو وما ،المألوفة غير أقرانو بأفكار

 وطػػػرؽ المعرفػػػة أساسػػػيات كتابػػػة فػػػى المنطقيػػػة الصػػػحة معػػػايير: لمباحثػػػة الرابعػػػة والدراسػػػة
 أف تؤكػد المعاصػرة الدراسػات أف إلػى تشػير ،(ٜٖٕ ،ٜٜ٘ٔ ،ٓٛج: بكػار أحمد نادية) عرضػيا
 -ج التفكيػػػر، ميػػػارات -ب المحتػػػوى، – أ: ىػػػى أبعػػػاد ثالثػػػة عمػػػى يقػػػوـ اإليجػػػابى الفعػػػاؿ الػػػتعمـ

 المعرفػة، أساسػيات عمػى يقوـ وأف دَّ بُ  ل المحتوى أف تؤكد نفسيا راساتالد كانت ولما. التجاىات
 أف كمػا الػتعمـ، إيجابيػة تحقيؽ فى األبعاد أوؿ بؿ الرئيسية، األبعاد أحد تمثؿ أنيا القوؿ يمكف ذال

 أساسػػيات تعمػػـ بػػيف مضػػطردة فالعالقػػة صػػدقيا، تمثػػؿ المعرفػػة أساسػػيات أف أكػػدت دراسػػات ىنػػاؾ
 .المتعمـ لدى بمصداقيتيا اإللماـ وبيف ،المعرفة
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 بعػض أشػارت فقػد الػتعمـ، فػى المعرفػة أساسػيات مسػتويات مػف مسػتوى كػؿ أىميػة عف أما
 كما استخداميا، فى التطبيؽ ميارة عف منعزلة تكوف أل بشرط ،الحقائؽ تعمـ أىمية إلى الدراسات
 صػػحة إثبػػات فػػى المػػتعمـ إلييػػا يسػػتند التػػى الػػدلئؿ تمثػػؿ الحقػػائؽ أف إلػػى دراسػػات بعػػض أشػػارت

 اوأخيػرً . المػتعمـ لػدى وتعريفيػا المفػاىيـ وتشػكيؿ تكػويف فػى تػدخؿ أنيػا كمػا. صػدقيا أو التعميمات
 المفػػػاىيـ أىميػػػة عػػػف أمػػػا. لديػػػو والسػػػتنتاجى السػػػتقرائى الجػػػدلى البنػػػاء تكػػػويف فػػػى تػػػدخؿ فيػػػى

 أسػس يمػثالف كمػا سػتنتاجى،وال السػتقرائى التفكير ميارتى تشكيؿ فى يدخالف فيما والتعميمات،
 الوصػوؿ وفػى ،المعرفػة فػى الرئيسػية القواعػد تشػكيؿ فػى عمييمػا المػتعمـ ويعتمػد المنطقى، التفكير
: بكػار أحمػد ناديػة) العميا التفكير ميارات تكويف فى الرئيسى الدور يمعباف كما الستنتاجات، إلى
 (.ٕٔٗ ،ٜٜ٘ٔ ،ٓٛج

 متعػددة ميػارات تنميػة عمػى تسػاعد فيػى المعرفػة، أساسػيات تػرابط طرؽ تعمـ قيمة عف أما
 عمػػى القػػدرة مثػػؿ القػراءة، فػػى كثيػػرة ميػارات تنمػػى كمػػا المشػػكالت، وحػؿ والنقػػد والتركيػػب كالتحميػؿ
 .وتجانسيا وتكامميا المعمومات توجيو عمى والقدرة والنقرائية، واإلبداعية النقدية القراءة

 كتابػة فػى الشػائعة األخطػاء بقضية امذكورً  اتمامً اى تولى لـ المعاصرة الدراسات كانت ولما
 الكتػػػػب مؤلفػػػػو ضػػػػوئيا فػػػػى يكتػػػػب التػػػػى المعػػػػايير تحديػػػػد أو ،عرضػػػػيا وطػػػػرؽ المعرفػػػػة أساسػػػػيات
 بيػػػذه باحثتنػػػا قامػػػت ذلػػػؾ أجػػػؿ مػػػف المحتػػػوى، فػػػى ترابطيػػػا وطػػػرؽ المعرفػػػة أساسػػػيات المدرسػػػية
 .الدراسة

 :ٕٗٓٓ ،(الحديثة الفمسفات عضب فى التربية أىداؼ)قنديؿ السيد أمانى دراسة -٘
 الفمسػػػػفة فػػػػى التربيػػػػة أىػػػػداؼ) عػػػػف الخػػػػامس الفصػػػػؿ خصصػػػػت وىػػػػى رسػػػػالة ماجسػػػػتير،  

، وجػو عمػى الحميميػة التربيػة أساسػيات حػوؿ منيا كبير جزء ودار ،(التحميميمة  تعريػؼ: ؿمثػ العمػـو
 مػػػنيج -ودورىػػػا ميػػةالتحمي الفمسػػػفة موضػػػوع -وتطورىػػا التحميميػػػة الفمسػػػفة بدايػػة -التحميميػػػة الفمسػػفة
 التحميمية الفمسفة -التربية لفمسفة الحديث المفيوـ -التربية فى التحميمية الفمسفة – الفمسفى التحميؿ
 جػػزء الباحثػػة اسػػتيمكت فقػػد وبالتػػالى. التحميميػػة التربيػػة فمسػػفة فػػى التربيػػة أىػػداؼ – التربيػػة ومفيػػوـ
 الحيػز مػف ىػذا ينػتقص أف إلػى أدى ممػا التحميميػة، لمفمسػفة ميمػة بجوانػب التعريػؼ فػى قميػؿ غير

ف األساسية، لمقضية المفروض  .كبير حد إلى أجادتو قد الباحثة كانت وا 
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  رؤية نقديػػػة
 

 :متعددة نقد أوجو بخاصة والمصرييف،  بعامة العرب الباحثيف مف عدد قدـ
 لمفمسفة اتاذً أس كاف الذى ىويدى، يحيى لمدكتور كتاب الطريؽ ىذا عمى لنا توافر ما أوؿ

 اعنوانً  نجد الرئيسى، العنواف ىذا وأسفؿ( المنطؽ؟ عمـ ىو ما) المعنوف كتابو فى القاىرة بجامعة
 التحميمية نحو التوجو يكف لـ حيث ،(ٜٙٙٔ المنطقية، الوضعية لمفمسفة نقدية دراسة) يقوؿ افرعيً 
 .بعد برز قد

 اشرطً  األمر بداية فى برز الذى (التحقؽ) بمبدأ تعمؽ ما بو نسشتيد الذى النقد ومثاؿ
 أىؿ مف عددا دفعت صعوبات ذلؾ إثر برزت حيث ل، أـ معنى لمقضية كاف إذا مما لمتأكد

 الميتافيزيقا نحو توجيا ىذا ىويدى اعتبر حيث ،(التحقؽ إمكانية) أسموه بما يقولوا ألف التحميمية
 ىناؾ أف( ٖٖص) ىويدى يرى إذ نكار،واإل لميجـو ارئيسيً  اىدفً  المناطقة الوضعيوف جعميا التى
 ما يراجع أف عميو بالتحقيؽ نفسو يأخذ مف أف ذلؾ ،(التحقيؽ إمكانية)و( التحقيؽ) بيف افارقً 

 الواقع، فى التى الوقائع عمى األشياء عالـ فى يقابميا ما عمى وحدود أسماء مف القضية تضمنتو
 بذىنو يتجو بؿ المراجعة، بيذه اأبدً  يقوـ فال ،التحقيؽ إمكانية فى بالبحث نفسو يأخذ مف أما

 (.الواقع عالـ)و( الممكف عالـ) بيف كبير وفارؽ الممكف، عالـ فى تفكيره ويحصر
 يعود حتى لممثالية، اإمامً  باعتباره ،(كانط) ىو مشيور فيمسوؼ عمى يعرج ىنا وىويدى

 !بالمثالية ليتيميا المنطقية الوضعية عمى فحصو نتيجة ليطبؽ
نما الحسية، التجربة عف يتحدث لـ فكانط  الشروط وعف فقط،( التجربة ىذه إمكانية) عف وا 

 الوجود، فى امذىبً  ليس بأنو ىذا ليصؼ" بوترو إميؿ"  دفع مما ممكنة، التجربة تجعؿ التى األولية
 .الكانطية" يةلالترانسندنتا" نفيـ وبيذا المعرفة، نظرية فى مذىب ىو بؿ

 فى التحقيؽ إمكانية لكف ،"التحقيؽ إمكانية" بالتحقيؽ إذف صدوفيق الوضعيوف فالمنطقيوف
 الحسية، أو التجريبية اإلمكانية: اإلمكانية مف نوعيف بيف( شميؾ)يفرؽ ميداف؟ أى فى شئ؟ أى

 وتتعمؽ ثابتة، وغير محتممة ألنيا األولى اإلمكانية بصراحة يرفض وىو. المنطقية واإلمكانية
 وىو واحد معنى إل لو ليس التجربة عالـ فى الممكف فإف ثـ ومف ميا،نجي التى الطبيعة بقوانيف

 أو جممة فى الواقعة وصؼ بإمكانية أى لمواقعة، المنطقية باإلمكانية فقط ويقوؿ ممكف، غير أنو
 بيف القاطعة الفاصمة الحدود تتضح فقط النحوى أو المفظى أو المنطقى الميداف ىذا وفى. جمؿ

 .الممكف وغير الممكف
 التجربة فى يبحث لـ ألنو بالمثالية ُوصؼ وكيؼ لكانط، أخرى مرة ىويدى يعود ثـ

 المناطقة عند أما ممكنة، التجربة ىذه تجعؿ التى األولية الشروط فى بؿ نفسيا، الحسية
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 التجربة فى التحقيؽ إمكانية عف حتى لمحديث مجاؿ ىناؾ –ليويدى بالنسبة– يعد فمـ الوضعييف،
مكان الحسية،  ويستنتج فحسب، المغوية المنطقية اإلمكانية ىى عندىـ المشروعة التحقيؽ يةوا 
 ".اإلسراؼ كؿ مسرفة اإلغراؽ، كؿ مغرقة مثالية" فخ فى وقعوا أنيـ ىذا مف( ٖٗ ص) ىويدى

 عف الوضعييف المناطقة عند لمحديث مجاؿ إذف ىناؾ يعد ألـ: ليستدرؾ ىويدى ويعود
 مجاؿ وىو ووحيد، واحد لمجاؿ بالنسبة لكف، باإليجاب، اإلجابةب ليسارع الواقع؟ فى( التحقيؽ)

 !والجماؿ األخالؽ وعمما الميتافيزيقا
 أجزاء فى المعنى وعف التحقيؽ، مبدأ عف كتبناه أف سبؽ ما راجع القارئ أف لو والحؽ

 وأف الحسية، لموقائع بالنسبة بو تمسكوا قد التحميمييف يجد فسوؼ الحالى، الكتاب مف سابقة
 عف بحديث تتصؿ التى واألحكاـ العبارات ببعض تعمؽ إنما( التحقيؽ إمكانية) أبدبم مناداتيـ
 يمكف لكف موجود، غير ىذا مثؿ اأمرً  فإ حيث ،(الذىب مف جبؿ)ب القوؿ مثؿ األمور، بعض
 .وبالذىب بالجباؿ تتصؿ التى( السابقة الخبرة) خالؿ مف تخيمو

 عمى الحفاظ إلى المناطقة الوضعييف سعىب سماه مما( ٖٙ ص) ىويدى سخر كذلؾ
 حاصؿ، تحصيؿ والرياضة المنطؽ قضايا أف باعتبار الواقع، دنيا عف المنطقية الحقائؽ استقالؿ
 يعتبر وكأنو الرأى ىذا إلى وسينظر الواقع، أرض عمى يجرى مما شئ عف تنبؤنا ل أنيا وباعتبار
 المثاؿ إلى ولننظر ا،حقً  محميا غير فى يةسخر  وىى ،"لمتسمية" عمميف والرياضة المنطؽ عممى
 :ساقو الذى

 وأف ،(ج مف أكبر أ إذف ج، مف أكبر وب ب، مف أكبر أ) إف تقوؿ التى القضية مثالً  خذ
 ثـ .صدقيا مف نتأكد حتى الواقع عمى مراجعتيا إلى تحتاج ول ذاتيا فى صادقة القضية ىذه

 القضية ىذه تقرره ما بيف تعارض ىناؾ ىؿ ع؟الواق فى القضية ىذه تتحقؽ أل: ىويدى يتساءؿ
 كرة: ذلؾ ومثاؿ القضية؟ ىذه صدؽ الواقع فى وخبرتى مشاىداتى تؤكد أل الواقع؟ فى يجرى وما
 البيضة؟ مف أكبر القدـ كرة إذف البيضة، مف أكبر البمياردو وكرة البمياردو، كرة مف أكبر القدـ
 الثانى الطرؼ ألف الواقع، مراجعة إلى تحتاج ل ياالقضا ىذه مثؿ بأف التحميمييف قوؿ إف    
 اأبدً  يتضمف ل نفسو الوقت فى لكنو ا،ذاتيً  اصدقً  ىنا الصدؽ فيكوف األوؿ، الطرؼ يقولو ما يكرر
 .يتمثمو لواقع اإنكارً 

 بعنواف ،(ٜٓٛٔ)أحمد عاطؼ لمدكتور( الوضعى العقؿ نقد) بعنواف أخرى دراسة وىناؾ
 (.محمود نجيب زكى لفكر المنيجية ةاألزم فى دراسة) فرعى

 ىو النقد فى الغالب المنطمؽ وأف نجيب، زكى الدكتور عمى ىو ىنا التركيز أف وواضح
 إبراىيـ األستاذ ىو ماركسى لقطب تقديـ عف فضالً  خاصة، والماركسية، عامة اليسارية الزاوية
 .فتحى
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 ميمة مف سخر الذى كسييفالمار  أحد عمى زكى، الدكتور رد إلى أشرنا أف لنا سبؽ وقد
 السياسية المجتمع بقضايا تحفؿ ل زكى الدكتور دعوة أف يتصوروف حيث ،(التحميؿ)

 الكتب، عشرات فى جّمعيا التى المقالت مف الضخـ الكـ خالؿ مف الرجؿ، أف مع والقتصادية،
 المجتمع، قضايا عف اربً مغت يكف لـ والفكر، الثقافة بقضايا لمغاية اوميمومً  ا،كبيرً  امفكرً  باعتباره
 اتالساح عمى يحدث وما األساس، تكوف تكاد ىى والتى وثقافية، وعقمية فكرية زوايا مف لكف،

 .ومستواه العقمى ولمنيج التفكير، لمنطؽ صدى رجع إل والجتماعية والقتصادية السياسية
 والتحميمية ةالمنطقي الوضعية إلى نقد مف ُوّجو ما تغمؼ السياسية الظالؿ نجد وىكذا

 .خاصة نجيب وزكى عامة،
 التحميمييف، صورة يشوه مدى إلى تحميمية مقولت سحب درجة إلى النقد فى الغمو ووصؿ

 مف المعنى خمو إلى المناطقة الوضعييف مقولة إلى المؤلؼ ينظر( ٕٔ ص) المثاؿ سبيؿ وعمى
 مثؿ حاصؿ تحصيؿ ليست ،أو الحسية، بالنطباعات التحقيؽ تقبؿ تجريبية ليست التى القضايا
 والجمالية، واألخالقية الفمسفية األنظمة تمؾ إفالس إعالف استيدفوا بيذا الوضعييف بأف الرياضة،

 نيبا كمو الباقى يترؾ وأف والمنطؽ، البسيطة الخبرة عمى مقصورا المعنى يكوف أف استيدفوا حيث
 قد الوضعيوف داـ ما الصوفى، حدسوال سند دوف واإليماف الفردى واليوى العشوائية لالنفعالت

 .المجالت تمؾ عمى لو سمطاف ل الفعؿ أف أثبتوا أنيـ وىميـ فى وقع
 الجماؿ مجالت ينكر عاقال نجد ل إذ الحقيقة، عف والبعد بالغمو يتسـ حكـ ىذا أف والحؽ

 دباأل عالـ فى ألذنيو اغارقً  كاف نفسو نجيب وزكى األخالؽ، مجالت ول وآداب، فنوف مف
 وصفت فإذا موضوعية، معايير إلى الستناد الصعب مف بأنو قاؿ الرجؿ أف ىنالؾ ما كؿ والنقد،
 الخارج فى ىناؾ فميس ذلؾ، لينكر آخر وجاء الروعة، فى غاية لبتيوفف الخامسة السمفونية بأف
 محددة، ومشارب خاصة بأذواؽ تتصؿ المسألة ألف الخالؼ، حسـ فى إليو الستناد يمكف ما

 .السموؾ وحددت األذواؽ، شكمت التنشئة مف طويمة ومسيرة
 بيف شجار أى اأبدً  ينشأ لـ بأنو( ٖٔ ص) بالقوؿ العممى غير النقد فى التطرؼ ويصؿ

 الجتماعى بالعالـ يتعمؽ فيما وتضميالً  جيالة الكيانة أنواع أشد وبيف" الوضعى الفيمسوؼ
 العقمى التفسير استحالة إثبات ينشد فكالىما كافة، العممية األغراض إلى بالنسبة والسياسى
نجازه، اإلنساف معرفة نطاؽ عمى والقيود الحدود وضع إلى ييدؼ وكالىما لممجتمع، والتاريخى  وا 
 فيـ إمكاف فى اإلنساف ثقة تقويض نحو السواعد متشابكى يتجياف ،التعمية دعاة مف امعً  ألنيما

 ".اإلنساف حاجات يخدـ بحيث ارجىالخ العالـ وتشكيؿ عميو، والسيطرة المجتمع
 -نقرأ لـ فنحف مؤسفة، خشونة إلى مالت التى والمناقشة الحديث أدب تجاوز عف ففضالً 

 التأكيد األمر فى ما كؿ المجتمع، فيـ فى لمبحث تحريما -نجيب زكى لمدكتور قرأنا ما كثرة عمى
 مف الكثير استحدثوا وقد خاصة الجتماع، عمماء وىـ لعممائو المجاؿ ىذا الفالسفة يترؾ أف عمى
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 التامالت عف ابعيدً  الجتماعية، الظواىر فيـ إلى أقرب يجعميـ مما وتقنياتو البحث مناىج
 .البحتة الفمسفية

 آلؼ مألت التى النظـ تياوى فى شماتة فنظير منطقو فى المؤلؼ نجارى أف نريد ول
 وثقافة، اواجتماعً  وسياسة ااقتصادً  الماركسى، المنطؽ فى العممية عف احديثً  والصحؼ الكتب
 السنيف، عشرات الناس مف المالييف مئات عقوؿ اعتقمت أف بعد تبنتيا، التى النظـ تياوت وكيؼ

 !بالعممية ُوصؼ طالما الذى النظر ىذا عقـ الجميع ليكشتؼ
 ما وخاصة النقد، مف أخرى صور إزاء الحتراـ مف بقدر ننظر أخرى ناحية مف لكننا،

 ُسمى ما إلى زكى الدكتور باستناد القوؿ عمى ااعتمادً  بعدىا، وما ،ٛٙ: صفحات ىف جاء
 بيا تتـ التى السيكموجية الكيفية بيف الخمط ىى ىنا المحورية فالنقطة المعرفة، فى الحسية بالنظرية
 عمى اسيكموجي تتـ المعرفية العممية أف فكوف العممية، لتمؾ المعرفية الدللت وبيف المعرفة عممية
 وقائع ىى السيكموجية فالوقائع الكيفية، بتمؾ متحقؽ نفسو الخارجى الواقع أف يعنى ل معيف، نحو

 غير المستويات وقائع إلى تتجاوزه ل لكنيا الواقع، مستويات مف معيف بمستوى تختص
 .بدونيا تحدث أف نفسيا السيكموجية لموقائع يمكف ل والتى السيكموجية،
 اختزاؿ فكرة عف تخموا قد النفس عمماء معظـ أف إلى( ٜٙ ص) طؼعا الدكتور وينبو

 المعقدة الخبرات معرفة فكرة عف اأيضً  تخموا كما متعينة، مفردة حسية عناصر إلى اإلدراكى العالـ
 .وحدىا الحسية الخبرات دراسة طريؽ عف

 ركيب،الت عالية عضوية بنية ذو مجاؿ ىو المحظات مف لحظة أية فى اإلدراكى فالمجاؿ
 التى المحظة ففى األخرى، األجزاء فى نخبره بما مرتبط اإلدراكى، المجاؿ أجزاء أحد فى نخبره وما
 األجزاء مع اتساؽ فى تتغير خاصيتو فإف المدرؾ، الكؿ مف كجزء مكانو معيف إحساس فييا يتخذ

 عمى مثالً  ايعطين الحركة إدراؾ أف غير مكانى، تشكيؿ ىو ىنا والتشكيؿ. ككؿ لمتشكيؿ األخرى
 .كمييما والزمانى، المكانى التشكيؿ

 ثـ اإلحساس، فى فرادى تقع حسية" لحوادث" وجود ل أنو ىى ذلؾ، عمى المترتبة والنتيجة
 تتـ اإلدراكية والموضوعات معنى، ذات كميات تشكؿ المدركات إف بؿ الذىف، فى تجميعيا يتـ

 . دراكىاإل المجاؿ فى انتظاميا منذ ىذه( الكمية) بخاصية
 طرح عندما ،(ٖ٘ٚ: رسؿ برتراند فمسفة: ميراف محمد) كتاب فى المنشورة الدراسة وفى

 اإلجابة لصعوبة تقديره بتسجيؿ بادر ل؟ أـ الفمسفة فى مفيدا التحميؿ منيج كاف إذا ما: التساؤؿ
 التى الغايات إلى اإلشارة تتضمف أف يجب منيج ألى النفع تقديرات ألف ذلؾ السؤاؿ، ىذا عف

 وتتزايد مباشرة، بطريقة واضحة غير الفمسفة فى التحميمى المنيج وغايات تحميميا، إلى يقصد
 معظـ ليخضعوا الفمسفة فى استخدامو عف يدافعوف الذيف أولئؾ يأتى ذلؾ عمى التعرؼ صعوبات
 قادالن ىؤلء كاف إذا ما الواضح مف فميس لمنقد، الفمسفة بطبيعة الخاصة التقميدية التصورات
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 – المبدأ حيث مف -يمكف ل الفمسفية القضايا إف يقولوف حيف اليدـ أو اإلصالح إلى ييدفوف
 لنجابة بائسة محاولة إل ىى ما التقميدية الفمسفة أف أو فتجنشتايف، عند نجد كما بيا، النطؽ
 ياةالح معرفة أف العمـ مكتشفات تحميؿ بالفمسفة نستبدؿ أف ويجب ليا، معنى ل أسئمة عمى

 عديـ النشاط ىذا مثؿ أف أو محمود، نجيب زكى الدكتور وكذلؾ كارناب، ذىب كما اليومية،
 .Wisdem، J( وزدـ) قاؿ كما اضارً  ليس أنو مع الفائدة،

ف التحميؿ، فالسفة إلييا ىدؼ التى األغراض صعوبة ندرؾ وىكذا  رسؿ برتراند كاف وا 
 ألنو زمالئو، معظـ فيو يتفؽ ل قد غرض وىو يؿ،التحم منيج وغايات لمفمسفة اخاصً  افيمً  ُيظير
 عميو يكوف أف يمكف ما كأفضؿ العالـ فيـ" ىو غرضو كاف فقد بعيد، حد إلى تقميدى غرض
 وعمى ،"لو أساس ل رأى أنو عمى رفضو يجب وما معرفة، نعده أف يمكف ما بيف والتمييز الفيـ،
 .لبموغو اوضروريً  بؿ ؼ،اليد ىذا بموغ عمى امعينً  التحميؿ منيج يكوف ذلؾ

 التى النتقادات مثؿ إيديولوجى، منطمؽ مف انطالقيا استقرائيا مف واضح انتقادات وىناؾ
 رسؿ ومنيج ا،عمومً  التحميؿ منيج اتيـ حيث ،Conforth، M. C(: كورنفورث) وجييا

 طبقة عف دافعي الذى البورجوازى التفكير منيج ألنو الفمسفة، فى امفيدً  امنيجً  ليس بأنو خصوصا،
 (.الخارج مف النقد) بأف وصفو يمكف النقد ىذا ومثؿ! الكادحة الطبقة مصالح ضد البورجوازية

 فى يمعبو الذى ودوره التحميؿ منيج طبيعة عمى تنصب ،(الداخؿ مف)انتقادات وىناؾ
 بعض) أسماه مما ،Duncan - Jonces( جونز دونكاف) نقد مثؿ الفمسفية، المشكالت تحميؿ
 فى أنيا، إل التحميؿ، مف متعددة أنواعا ىناؾ بأف يعترؼ أنو ومع ،(بالتحميؿ المتعمقة وباتالصع
 أو عناصرىا، إلى األشياء تحميؿ إما: بصورتيف عنو التعبير يمكف واحد نموذج فى تشترؾ اعتقاده
 ختزاؿا أو العالـ، فى الموضوعات عدد لختزاؿ إما وذلؾ، أخرى، ألفاظ حدود فى األلفاظ تحميؿ
  (.ٖٙٚ: رسؿ برتراند فمسفة ميراف،) المغوية مفرداتنا عدد

 الزاوية حيث مف بيا انفردا التى النقد صور مف صورة( ٛٗٙ: كرافر، و أوزموف) أفرد وقد
 التعميـ، ناحية مف التحميؿ يريده ما تأكيد الصعب مف أنو التحميمية الفمسفة نقاد يثير فما التربوية،
 أى إدخاؿ ادعوا ما نادرا أنيـ عمى نركز أف يجب التحميمييف، الفالسفة اهتج عادليف نكوف ولكى
 الرغبة لدييـ أف إلى التحميميوف يشير بينما ولكف،. نفسيا التعميمية الممارسة فى أساسية مبادئ
 أى فعالً  حققت قد أعماليـ أف يروا أف النقاد مف لمكثير الصعوبة فمف المغة، لتوضيح فقط

 مف نتجو أيف إلى ولكف، المفاىيـ، وسوء الغموض كشفوا التحميمييف أف وحقيقة.  كبيرة توضيحات
 ىنا؟

 إلى ولكف، ،(الزجاجة مف الذبابة يخرج) أف أراد يقولوف، كما ،(فيتجنشتايف) أف صحييح
 يختص فيما ودقيقة جيدة لغة لدينا أف فمنفترض الزجاجة؟ مف خروجيا بعد الذبابة تتجو أيف

 عما إيجابية توضيحات تقديـ عمى قادرا المحض والوصفى التحميمى األسموب كوفي وقد بالتعميـ،
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 الخطأ إصالح يتـ أف بالضرورة ليس الخاطئة، األشياء نفعؿ كنا إذا ولكننا، التعميـ، فى نفعمو
 والخاطئة اإلنسانية غير الممارسات تكشؼ سوؼ المغة توضيحات أف يؤكد وما المغة، بتوضيحات

 يكوف أل ويجب. الفعؿ حساب عمى المغة قوة عف خرافية اعتقادات ما حد إلى ىو التعميـ فى
 الوصفات عف يغنى ل التوضيح ولكف. وتعبيرنا أفكارنا نشرح أف يجب ألننا لذلؾ، فيـ سوء ىناؾ

 أفضؿ توصيات إلى التوصؿ عمى يساعدنا الحقيقة فى إنو بؿ الحياة، مشكالت عف والتوصيات
 (. ٛٗٙ: كرافر، و أوزموف) العموـ مف بالضرورة ػىتأ ل وبناء تركيبا

 الفالسفة بعض بيا يقوـ التى المجيودات عمى النقاد انزعاج مف كبير جزء ينصب وربما
 إلى حتما يقود التحميؿ أف أو تحميمية، إل تكوف أف يمكف ل الحقيقية الفمسفة أف إلثبات التحميمييثف

 بؿ فقط، اتاريخيً  امصدرً  الفمسفة فميست بالتأكيد، رؤانا؟ أتىت إذا أيف فمف التقميدية، الفمسفة موت
 والمشاريع الفمسفية التوصيات مف الكثير أف الثابت ومف الجتماعى، لمتجديد ضرورية ىى

 لمفمسفة أف المؤكد مف أنو يبدو لكف البعض، يرى كما ما، درجة لىإ عممية، وغير ىراء اليوتوبية،
 حد وعمى. آخر فكرى مجاؿ كأى والتعميمية الجتماعية السياسة كيؿتش فى بو تقوـ اعظيمً  ادورً 

! العالـ العظاـ الخاطئوف يحكـ يتأمموف، القديسيف نرى بينما أنو قاؿ، حيث ديوى، جوف تعبير
 بينما والجمؿ، والتعبيرات المصطمحات معانى حوؿ بالجداؿ مقتنعوف التحميميمييف أف ويبدو

 .بساطة بكؿ مجيوداتيـ احتراـ مف بدلً  حوليـ، مف العالـ يتجاىميا
 المدرسية، مف جديد شكؿ مف بقميؿ أكثر التحميمية الفمسفة أػف القوؿ الممكف مف أنو والحؽ

 يناقش الدبوس، رأس فى يقفوا أف يمكف الذيف المالئكة عدد عف بالسؤاؿ الجداؿ مف فبدل
 إلى بإصبعو المرء يشير بينما أنو اد،النق أحد رأى وعمى الكممات، استخداـ يمكف كيؼ التحميميوف
 !المشكمة مف بدلً  اإلصبع يدرسوف التحميمييف نجد المشكمة،
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 .ٜٙٛٔػ: عف الحرية أتحدث، دار الشروؽ، القاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٓٗ
 .ٜٚٛٔشروؽ، القاىرة، : فى تحديث الثقافة العربية، دار الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٔٗ
 .ٖٜٛٔ: قصة عقؿ، دار الشروؽ، القاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٗ
 .ٜٜٓٔػ: بذور وجذور، دار الشروؽ، القاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -ٖٗ
: برتراند رسؿ، دار المعارؼ، القػاىرة، سمسػمة نوابػغ الفكػر الغربػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٗٗ

 (، د.ت.ٕ)
 .ٜٜٔٔ: حصاد السنيف، دار الشروؽ، القاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -٘ٗ
ت: الفمسػػػػفة والفكػػػػر العممػػػػى، فػػػػى : )مركػػػػز الدراسػػػػات العربيػػػػة: الفمسػػػػفة سػػػػالـ يفػػػػو  -ٙٗ

 ( ٜٛٛٔالعربية المعاصرة، بيروت، 
سعاد محمد فتحى محمود: تدريس الفمسفة لألطفػاؿ فػى المدرسػة األمريكيػة، مجمػة  -ٚٗ

 .ٜٜٓٔ، ٕٗدراسات تربوية، عالـ الكتب، القاىرة، ج
: الفمسػػفة التطبيقيػػة وكيفيػػة اسػػتخداميا فػػى تعمػػيـ الفمسػػفة فػػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٛٗ

 .ٖٜٜٔ، ٚ٘المرحمة الثانوية، مجمة دراسات تربوية، عالـ الكتب، القاىرة، ج
 .ٜٜٛٔسعيد إسماعيؿ عمى: ىموـ التعميـ المصرى، عالـ الكتب، القاىرة،  -ٜٗ
ىػػػػانى عبػػػػد السػػػػتار: فمسػػػػفة التربيػػػػة، رؤيػػػػة تحميميػػػػة ومنظػػػػور  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػ -ٓ٘

 .ٕٛٓٓدار الفكر العربى، ، و إسالمى، القاىرة، المعيد العالمى لمفكر اإلسالمى
جامعػػة سػػياـ محمػػود العراقػػى: التجػػاه التحميمػػى فػػى التربيػػة، مجمػػة كميػػة التربيػػة،  -ٔ٘

 .ٜٜٓٔالمنصورة، العدد الرابع عشر، والجزء األوؿ، أبريؿ 
صػػالح إسػػماعيؿ: فمسػػفة المغػػة والمنطػػؽ، دراسػػة فػػى فمسػػفة كػػوايف، القػػاىرة ، دار  -ٕ٘

 .ٜٜ٘ٔالمعارؼ، 
صالح قنصوه: إطاللة فمسفية داخؿ العمـ، مجمة الفكػر المعاصػر، القػاىرة، الييئػة  -ٖ٘

 .ٜٓٚٔ المصرية العامة لمتأليؼ والنشر، أغسطس
 .ٜٓٛٔعاطؼ أحمد: نقد العقؿ الوضعى، بيروت، دار الطميعة،  -ٗ٘
عبػػد الػػرحمف أبػػو عػػوؼ: حػػوار مػػع ىػػؤلء، الييئػػة العامػػة لقصػػور الثقافػػة، كتػػاب  -٘٘

 .ٜٜٓٔ( أكتوبر ٕالثقافة الجديدة، رقـ )
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عبػػػد الػػػرحمف بػػػدوى: المغػػػة والمنطػػػؽ فػػػى الدراسػػػات الحاليػػػة، الكويػػػت، مجمػػػة عػػػالـ  -ٙ٘
 ٜٔٚٔ، ٕالـ، ـالفكر، وزارة اإلع

 .ٜٓٛٔ: أرسطو، وكالة المطبوعات، الكويت، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٚ٘
عثمػػػاف عبػػػد المعػػػز عبػػػد الوىػػػاب: القػػػيـ فػػػى كتابػػػات زكػػػى نجيػػػب محمػػػود، رسػػػالة  -ٛ٘

 .ٔ، جٜٜٙٔدكتوراه غير منشورة. كمية التربية، جامعة طنطا، 
، سمسػػػمة نوابػػػغ الفكػػػر ٜٗٙٔـ: جػػػوف لػػػوؾ، القػػػاىرة، دار المعػػػارؼ، عزمػػػى إسػػػال -ٜ٘

 .الغربى
: التحميؿ فى الفمسػفة المعاصػرة، مجمػة الفكػر المعاصػر، القػاىرة، دار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٓٙ

 .ٜٚٙٔالكاتب العربى لمطباعة والنشر، يونية 
: التجػػػػاه الػػػػذرى فػػػػى الفمسػػػػفة المعاصػػػػرة، مجمػػػػة الفكػػػػر المعاصػػػػر، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٔٙ

 ٜٛٙٔالقاىرة، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر، أبريؿ، 
صػػػػرية : مػػػػف الميتافيزيقػػػػا إلػػػػى فمسػػػفة العمػػػػوـ، القػػػػاىرة، المؤسسػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٙ

 .ٜٜٙٔالعامة لمتأليؼ والنشر، مجمة الفكر المعاصر، فبراير 
 .ٜٓٚٔ: أسس المنطؽ الرمزى، األنجمو المصرية، القاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٙ
اإلنسػػانى، مجمػػة الفكػػر المعاصػػر، القػػاىرة، : برترانػػد رسػػؿ الفيمسػػوؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٗٙ

 .ٜٓٚٔالييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر، مارس 
: لػػػػدفيج فيتجنشػػػػتيف، دار المعػػػػارؼ، القػػػػاىرة، سمسػػػػمة نوابػػػػغ الفكػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -٘ٙ

 الغربى، د.ت.
: اتجاىػػػػات فػػػػى الفمسػػػػفة المعاصػػػػرة، الكويػػػػت، وكالػػػػة المطبوعػػػػات ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٙٙ

 .د.ت
 .ٜٜٗٔعمى حافظ بينسى: سقراط، القاىرة، دار المعارؼ، سمسمة إقرأ ،  -ٚٙ
 .ٜٜٗٔعمى حنفى محمود: مكانة العقؿ عند زكى نجيب محمود، د.ف،  -ٛٙ
فػػػػػة الجامعيػػػػػة، عمػػػػػى عبػػػػػد المعطػػػػػى محمػػػػػد: تيػػػػػارات فمسػػػػػفية معاصػػػػػرة، دار المعر  -ٜٙ

 .ٜٗٛٔالسكندرية، 
فػػػػػائؽ متػػػػػى: التجػػػػػاه الميتػػػػػافيزيقى فػػػػػى األدب المعاصػػػػػر، القػػػػػاىرة، مجمػػػػػة الفكػػػػػر  -ٓٚ

 .ٜ٘ٙٔالمعاصر، الدار المصريية لمتأليؼ والترجمة، أكتوبر 
، ٜ٘ٙٔفػػؤاد زكريػػا: أفػػؽ جديػػد لمفمسػػفة، القػػاىرة، مجمػػة الفكػػر المعاصػػر، مػػارس  -ٔٚ

 .الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة
فػػؤاد كامػػؿ وآخػػػروف: الموسػػوعة الفمسػػفية المختصػػػرة، األنجمػػو المصػػرية، القػػػاىرة،  -ٕٚ

ٜٖٔٙ. 
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فتجنشػػػػػتايف، لػػػػػودفيج: رسػػػػػالة منطقيػػػػػة فمسػػػػػفية، ترجمػػػػػة عزمػػػػػى إسػػػػػالـ، األنجمػػػػػو  -ٖٚ
 .ٜٛٙٔالمصرية، القاىرة، 

كػػػريف برينتػػػوف: تشػػػكيؿ العقػػػؿ الحػػػديث، ترجمػػػة شػػػوقى جػػػالؿ، المجمػػػس الػػػوطنى  -ٗٚ
 .ٜٗٛٔ(، ٕٛب، الكويت، سمسمة عالـ المعرفة )لمثقافة والفنوف واآلدا

كماؿ عبد المطيػؼ: طبيعػة الحضػور الفمسػفى الغربػى فػى الفكػر العربػى المعاصػر  -٘ٚ
فػػػى: الفمسػػػفة فػػػى الػػػوطف العربػػػى المعاصػػػر )بحػػػوث المػػػؤتمر الفمسػػػفى األوؿ الػػػذى نظمتػػػو 

 .ٜ٘ٛٔالجامعة األردنية(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 المركػػز القػػاىرة، ،ٛـ أحمػػد، سػػيد محمػػود ترجمػػة فردريػػؾ: تػػاريخ الفمسػػفةكوبمسػػتوف،  -ٙٚ

 .ٜٕٓٓ لمترجمة، القومى
لطفػػى بركػػات أحمػػد: فمسػػفة الوصػػفية المنطقيػػة والتربييػػة، )رسػػالة ماجسػػتير، تربيػػة  -ٚٚ

 .ٜٚٙٔعيف شمس، مطبوعة(، دار النيضة العربية، القاىرة، 
كمػػدخؿ لتطػػوير مػػنيج الفمسػػفة محمػػد أحمػػد أحمػػد زيػػداف: تنميػػة التفكيػػر الفمسػػفى  -ٛٚ

 .ٖٜٜٔبالمرحمة الثانوية، رسالة دكتوراه، تربية عيف شمس، القاىرة، 
العمػـو محمد أحمد الصادؽ كيالنى: التحميؿ الفمسفى ومفيـو فمسفة التربية، مجمػة  -ٜٚ

 .ٜٜٔٔالتربوية والنفسية، كمية التربية، شبيف الكوـ، جامعة المنوفية، العدد الثالث، يوليو 
ثابػػػػت الفنػػػػدى: فمسػػػػفة الرياضػػػػة، القػػػػاىرة، الييئػػػػة العامػػػػة لقصػػػػور الثقافػػػػة،  محمػػػػد -ٓٛ

ٜٜٔٚ 
محمػػد سػػيؼ الػػديف فيمػػى: النظريػػة التربويػػة، وأصػػوليا الفمسػػفية والنفسػػية، القػػاىرة،  -ٔٛ

 ٜٓٛٔمكتبة األنجمو المصرية، 
محمػػػػد فتحػػػػى عبػػػػد اهلل: التجريبيػػػػة عنػػػػد زكػػػػى نجيػػػػب محمػػػػود، الػػػػدار األندلسػػػػية،  -ٕٛ

 .ٜٜٗٔاإلسكندرية، 
: تحميػػػػؿ المفيومػػػػات التربويػػػػة عنػػػػد فالسػػػػفة التربيػػػػة محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ مػػػػدبولى -ٖٛ

 .ٜٜٓٔ، كمية التربية، جامعة عيف شمس ،سالة ماجستيرالتحميمية، ر 
محمػػػػد فرحػػػػات عمػػػػر: طبيعػػػػة القػػػػانوف العممػػػػى، القػػػػاىرة، الػػػػدار القوميػػػػة لمطباعػػػػة  -ٗٛ

 .ٜٙٙٔوالنشر، 
افػػػػػة لمطباعػػػػة والنشػػػػػر، القػػػػػاىرة، محمػػػػد ميػػػػػراف: فػػػػػى فمسػػػػفة الرياضػػػػػيات، دار الثق -٘ٛ

ٜٔٚٚ. 
: مقدمػػػة فػػػى المنطػػػؽ الرمػػػزى، دار الثقافػػػة لمطباعػػػة والنشػػػر، القػػػاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٙٛ

ٜٔٚٛ. 
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ع، القػػاىرة، : مػػدخؿ إلػػى الفمسػػفة المعاصػػرة، دار الثقافػػة لمنشػػر والتوزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٚٛ
ٜٔٛٗ. 

 .ٜٙٛٔ: فمسفة برتراند رسؿ، دار المعارؼ، القاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٛٛ
محمػػود رجػػب: الميتافيزيقػػا فػػى ىػػذا العصػػر، مجمػػة الفكػػر المعاصػػر، القػػاىرة، دار  -ٜٛ

 ٜٚٙٔالكاتب العربى، فبراير 
جمػػػة الفكػػػر المعاصػػػر، القػػػاىرة، محمػػػود محمػػػود: تربيػػػة الفػػػرد وتربيػػػة المػػػواطف، م -ٜٓ

 ٜٚٙٔالمؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر، ديسمبر 
مشػػيدى سػػعدى العػػالؼ: بنػػاء المفػػاىيـ بػػيف العمػػـ والمنطػػؽ، عمػػاف، دار عمػػار،  -ٜٔ

 .ٜٜٔٔوبيروت، دار الجيؿ، 
اىرة، مجمػة الفكػر المعاصػر، ، القػمصطفى زيػور:  بػيف الميتافيزيقػا والفكػر العممػى -ٕٜ

 .ٜٛٙٔمصرية لمتأليؼ والنشر، نوفمبر المؤسسة ال
مػػػور، ت: النظريػػػة التربويػػػة، ترجمػػػة محمػػػد أحمػػػد الصػػػادؽ وعبػػػد المجيػػػد شػػػيحو،  -ٖٜ

 .ٜٙٛٔالنيضة المصرية، القاىرة، 
مػػػػور، أى . جػػػػى: كيػػػػؼ يػػػػرى الوضػػػػعيوف الفمسػػػػفة ؟ ترجمػػػػة نجيػػػػب الحصػػػػادى،  -ٜٗ

 .ٜٜٗٔالمغرب، دار اآلفاؽ الجديدة، 
نطقيػػة والتربويػػة لنظريػػة التعريػػؼ ودورىػػا فػػى تحديػػد ناديػػة أحمػػد بكػػار: األبعػػاد الم -ٜ٘

 .ٕٜٜٔ، ٛٗالقواعد الالزمة لمتعريؼ، دراسات تربوية، عالـ الكتب، القاىرة، ج
: األبعػػػػاد والمؤشػػػػرات التػػػػى تميػػػػز المعمػػػػـ كنمػػػػوذج لترقيػػػػة التفكيػػػػر، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٜٙ

 .ٜٜ٘ٔ، ٙٚلكتب، جدراسات تربوية، عالـ ا
: مدى استخداـ الطالبات المعممات لمتدريس المنطقى بالمرحمة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٜٚ

الثانوية بمدارس منطقة غرب الرياض وأثره عمى توافر الميارات المنطقية ذات المستويات 
 .ٖٜٜٔ، ٘٘لـ الكتب، ج العميا لمتفكير لدى الطالبات، دراسات تربوية، عا

: معػػػػايير الصػػػػحة المنطقيػػػػة فػػػػى كتابػػػػة أساسػػػػيات المعرفػػػػة وطػػػػرؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٜٛ
 .ٜٜ٘ٔ، ٓٛعرضيا، دراسات تربوية، عالـ الكتب، ج

نيممػػػػػر، جػػػػػورج. ؼ.: مقدمػػػػػة فػػػػػى فمسػػػػػفة التربيػػػػػة، ترجمػػػػػة نظمػػػػػى لوقػػػػػا، األنجمػػػػػو  -ٜٜ
 .ٜٚٚٔالقاىرة،  المصرية،

، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الحركػة الفكريػة فػػى التربيػة الحديثػة، ترجمػػة : سػعيد إسػماعيؿ عمػػى -ٓٓٔ
 ٕٙٓٓبدر جويعد العتيبى، القاىرة، عالـ الكتب، و 
ىػػػانز ريشػػػنباخ: نشػػػأة الفمسػػػفة العمميػػػة، ترجمػػػة فػػػؤاد زكريػػػا، دار الكاتػػػب العربػػػى،  -ٔٓٔ

 .ٕٜٙٔ، القاىرة
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ىانى عبػد السػتار: سػقراط، درس مػف تػاريخ الفكػر التربػوى، دراسػات تربويػة، عػالـ  -ٕٓٔ
 .ٜٜٛٔ، ٚٔالكتب، القاىرة، ج

ػ: المدرسػة والحيػاد السياسػى، دراسػات تربويػة، عػالـ الكتػب، القػاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٓٔ
 .ٜٜٛٔ، ٛٔج
: فمسػػفة التربيػػة، محاولػػة لمتوضػػيح المنطقػػى، مجمػػة دراسػػات تربويػػة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٗٓٔ

 (.٘ٛ، الجزء )ٖٜٜٔعالـ الكتب، القاىرة، 
بية، دراسة فمسػفية، مجمػة دراسػات : النظرية والممارسة فى ميداف التر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -٘ٓٔ

 .ٜ٘، جٖٜٜٔتربوية، عالـ الكتب، القاىرة، 
ػ: قضػػػايا اإلبسػػػتمولوجيا مػػػف المنظػػور التربػػػوى، تحميػػػؿ فمسػػػفى، مجمػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٙٓٔ

 ٕٗٓٓ، سبتمبر ٛٗكمية التربية بجامعة الزقازيؽ، العدد 
مػػػيـ، ترجمػػػة محمػػػد فريػػػد أبػػػو حديػػػد، األنجمػػػو المصػػػرية، ىايػػػت، جيمبػػػرت: فػػػف التع -ٚٓٔ

 .ٜٙ٘ٔالقاىرة، 
 ىربرت فايجؿ: التجريبية المنطقية، فى : فمسفة القرف العشريف. -ٛٓٔ
وولػػؼ: عػػػرض تػػاريخى لمفمسػػػفة والعمػػػـ، ترجمػػة محمػػػد عبػػػد الواحػػد خػػػالؼ، لجنػػػة  -ٜٓٔ

 .ٖٜٙٔالتأليؼ والترجمة والنشر، القاىرة، 
؟، دراسػػة نقديػػة لمفمسػػفة الوضػػعية المنطقيػػػة، يحيػػى ىويػػدى: مػػا ىػػو عمػػـ المنطػػؽ -ٓٔٔ

 .ٜٙٙٔالقاىرة، مكتبة النيضة المصرية، 
يمنى طريػؼ الخػولى: فمسػفة العمػـ فػى القػرف العشػريف، الكويػت، المجمػس الػوطنى  -ٔٔٔ

 .ٕٓٓٓلمثقافة والفنوف واآلداب، سمسمة عالـ المعرفة، ديسمبر 
: جػػػدؿ المثاليػػػة والواقعيػػػة عنػػػد برترانػػػد رسػػػؿ، الكويػػػت، مجمػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٔٔ

 .ٕٔٓٓ، ٖٓعالـ الفكر، المجمس الوطنى لمثقافة والفنوف واآلداب، ـ
: تػػػاريخ الفمسػػػفة اليونانيػػػة، لجنػػػة التػػػأليؼ والترجمػػػة والنشػػػر، القػػػاىرة،  -ٖٔٔ يوسػػػؼ كػػػـر
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